
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

5/2022



Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r. Nr ZT05

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE  
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(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) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 497230 (220) 2019 03 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Piosenka dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do na-
uki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy 
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry kompu-
terowe, programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki 
do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papier-
nicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania 
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotogra-
fie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania 
fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi 
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania 
fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty 
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotogra-
fii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organi-
zacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
usługi marketingu i public relations, merchandising, rekla-
mowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra-
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sporto-
wych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej 
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić 

konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obra-
zu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunika-
cyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablo-
wą, światłowodową i Internet, organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozryw-
kowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktyw-
nej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-Iine z komputerowych baz danych, usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług 
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, 
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktyw-
nych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu 
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realiza-
cja spektakli.

(210) 507923 (220) 2019 12 11
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, ŚWIĄTCZYŃSKI PAWEŁ 

RESTAURANT WEEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FineDiningWeek. Festiwal sztuki restauracyjnej
(510), (511) 35 prowadzenie punktów informacji i porad 
konsumenckich, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży, wyselekcjonowanie, z myślą o oso-
bach trzecich towarów i usług w zakresie gastronomii, 
usług restauracyjnych, organizacji imprez, balów, konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów i konkursów 
(bez uwzględnienia transportu) za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, stron internetowych, portali 
społecznościowych, forów internetowych oraz przez skle-
py detaliczne, hurtownie oraz za pomocą katalogów prze-
syłanych pocztą, badania biznesowe, badania rynkowe, 
badania opinii publicznej, usługi zbieranie opinii-sonda-
że, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych  
i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, kreowanie firm, 
usług i towarów, zarządzanie w zakresie zamówień han-
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dlowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w handlu żywnością i napojami usługi sprzedaży 
żywności i napojów, 41 doradztwo w zakresie organiza-
cji zawodów kulinarnych, administrowanie [organizacja] 
konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów 
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w ce-
lach szkoleniowych, organizowanie konkursów za pośred-
nictwem Internetu, organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, organizowanie wykładów, prowadzenie 
konkursów w Internecie, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie zawodów kulinarnych, usługi w zakresie konferencji, 
doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, organizo-
wanie balów, organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, planowanie 
przyjęć, planowanie przyjęć [rozrywka], 43 dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, 
dostarczanie informacji o usługach barów, herbaciarnie, 
imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], infor-
macja o usługach restauracyjnych, informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków, bary przeką-
skowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
kafeterie [bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywno-
ści, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności 
i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie po-
siłków w hotelach, udostępnianie opinii na temat restau-
racji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie 
informacji w zakresie barów, usługi mobilnych restaura-
cji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi 
ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi 
prywatnego klubu kolacyjnego, usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, 
usługi zaopatrzenia w żywność, usługi świadczone przez 
bary bistro, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 
winiarnie.

(210) 519166 (220) 2020 10 06
(731) PRZETWÓRSTWO RYBNE ŁOSOŚ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włynkówko

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOSOŚ USTKA

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetwory rybne.

(210) 524417 (220) 2021 02 10
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW GUCIE Parówki 
WĘDLINY Z BORÓW TUCHOLSKICH

(531) 03.13.04, 06.19.05, 05.03.11, 08.05.03, 25.01.01, 26.01.01, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby 
na bazie mięsa.

(210) 524840 (220) 2021 02 18
(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hg HYBREM TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia do odzyskiwania gazu, Wymien-
niki ciepła do usuwania gazów spalinowych, Urządzenia 
do oczyszczania gazów spalinowych, 37 usługi montażu 
w miejscu docelowym, uruchomienia i serwisu urządzeń 
składających się na system oczyszczania spalin w oparciu 
o hybrydowy układ adsorpcji do redukcji emisji rtęci z zasto-
sowaniem komponentów polimerowych, 40 Filtracja gazów, 
Filtrowanie płynów, Obróbka chemiczna rur kotłowych, Ob-
róbka chemiczna gazów spalinowych powstałych podczas 
spalania paliw kopalnych, Obróbka niebezpiecznych gazów, 
Obróbka niebezpiecznych płynów, Oczyszczanie gazów, 
Polimeryzacja, Przetwarzanie organicznych cieczy chemicz-
nych, Przetwarzanie pochodnych węglowodorów, Usuwanie 
określonych substancji chemicznych z płynów podczas pro-
cesu chemicznego, Usługi dotyczące oczyszczania gazów 
spalinowych z zawartości rtęci, 42 Badania przemysłowe 
obiektów technicznych, Certyfikacja [kontrola jakości], Kon-
trola maszyn i urządzeń przemysłowych, Przeprowadzanie 
testów kontroli jakości, Przeprowadzanie testów przemysło-
wych, Testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska 
naturalnego, Testowanie przemysłowe dotyczące systemu 
oczyszczania spalin w oparciu o hybrydowy układ adsorp-
cji do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem komponentów 
polimerowych, Usługi w zakresie testów technicznych, Do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradz-
two w zakresie projektów technologicznych, Oceny tech-
niczne związane z projektowaniem i modernizacją systemu 
oczyszczania spalin w oparciu o hybrydowy układ adsorpcji 
do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem komponentów po-
limerowych, Projektowanie i opracowywanie nowych tech-
nologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie instalacji i urzą-
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dzeń przemysłowych związanych z systemem oczyszczania 
spalin w oparciu o hybrydowy układ adsorpcji do redukcji 
emisji rtęci z zastosowaniem komponentów polimerowych, 
Projektowanie techniczne i doradztwo dotyczące systemu 
oczyszczania spalin i modernizacji systemu oczyszczania 
spalin w oparciu o hybrydowy układ adsorpcji do redukcji 
emisji rtęci z zastosowaniem komponentów polimerowych, 
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicz-
nego i modernizacji systemu oczyszczania spalin w oparciu 
o hybrydowy układ adsorpcji do redukcji emisji rtęci z zasto-
sowaniem komponentów polimerowych.

(210) 524844 (220) 2021 02 18
(731) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No ROTANOX TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia do odzyskiwania gazu, Wymien-
niki ciepła do usuwania gazów spalinowych, Urządzenia 
do oczyszczania gazów spalinowych, 37 usługi montażu 
w miejscu docelowym, uruchomienia i serwisu urządzeń 
składających się na system oczyszczania spalin w oparciu 
hybrydową technologię odazotowania spalin w kotłach 
energetycznych, 40 Filtracja gazów, Filtrowanie płynów, 
Obróbka chemiczna rur kotłowych, Obróbka chemiczna 
gazów spalinowych powstałych podczas spalania paliw 
kopalnych, Obróbka niebezpiecznych gazów, Obróbka 
niebezpiecznych płynów, Oczyszczanie gazów, Polime-
ryzacja, Przetwarzanie organicznych cieczy chemicznych, 
Przetwarzanie pochodnych węglowodorów, Usuwanie 
określonych substancji chemicznych z płynów podczas 
procesu chemicznego, Usługi dotyczące oczyszczania ga-
zów spalinowych z zawartości związków azotu, 42 Badania 
przemysłowe obiektów technicznych, Certyfikacja [kon-
trola jakości], Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, 
Przeprowadzanie testów kontroli jakości, Przeprowadzanie 
testów przemysłowych, Testowanie emisji spalin w odnie-
sieniu do środowiska naturalnego, Testowanie przemy-
słowe dotyczące systemu oczyszczania spalin w oparciu 
o hybrydową technologię odazotowania spalin w kotłach 
energetycznych, Usługi w zakresie testów technicznych, 
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Do-
radztwo w zakresie projektów technologicznych, Oceny 
techniczne związane z projektowaniem systemu oczysz-
czania spalin w oparciu o hybrydową technologię odazo-
towania spalin w kotłach energetycznych, Projektowanie 
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trze-
cich, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych 
związanych z systemem oczyszczania spalin w oparciu 
o hybrydową technologię odazotowania spalin w kotłach 
energetycznych, Projektowanie techniczne i doradztwo 
dotyczące systemu oczyszczania spalin w oparciu o hybry-
dową technologię odazotowania spalin w kotłach energe-
tycznych, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania 
technicznego systemów oczyszczania spalin w oparciu 
o hybrydową technologię odazotowania spalin w kotłach 
energetycznych.

(210) 525994 (220) 2021 03 12
(731) GRZESIŃSKA EWELINA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) E ELUXO SALON ALKOHOLI

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 33 Napoje 
alkoholowe z wyjątkiem piwa, Preparaty do produkcji na-
pojów alkoholowych, Preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, Cydr, 35 Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi w zakresie handlu dla konsumentów, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej: napoje alkoholowe, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z na-
pojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych.

(210) 526479 (220) 2021 03 22
(731) CZECH JANUSZ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) MAGIA SZLAKU - MAGIA SMAKU
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
sprzedaż detaliczna, sprzedaż za pośrednictwem Internetu 
(sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalo-
gowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych 
następujących towarów: artykułów spożywczych, napojów, 
żywności ekologicznej, kosmetyków, odzieży, toreb, portfeli, 
książek, publikacji, poradników, gier, zabawek, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług.

(210) 528515 (220) 2021 05 05
(731) KOSMALA ANDRZEJ, Rosnowo;  

KRAWCZYK EWA, Grotniki Jedlicze
(540) (znak słowny)
(540) KRZYSZTOF KRAWCZYK
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośni-
kach (media content), utrwalone na nośnikach informacje 
i dane (recorded content), Filmy kinematograficzne: filmy wi-
deo, Filmy cyfrowe, Nagrania fonograficzne, Nagrania wideo, 
Nagrania audio-wideo, Publikacje on-line, Cyfrowe nośniki 
danych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki da-
nych. analogowe nośniki danych, Urządzenia do odbierania. 
przekazywania, wzmacniania, rejestrowania, kopiowania 
i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, Programy kompu-
terowe, Gry komputerowe, 16 Publikacje techniką druku,  
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Albumy, Broszury, Czasopisma, Książki, Podręczniki, Poradni-
ki, Śpiewniki, Nuty, Fotografie, Reprodukcje, Reprinty, Grafiki, 
Rysunki, Kalendarze, Foldery, Afisze, Plakaty, Karty pocztowe, 
Druki okolicznościowe, Programy imprez, wystaw, koncer-
tów i konferencji w postaci drukowanej, Papeteria, Koperty, 
Notatniki, Obwoluty, Okładki, Przybory piśmienne, Hologra-
my, Emblematy, Znaki graficzne drukowane, Odwzorowania 
graficzne, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, Usługi reklamowe, Usługi promocyjne, Kreowanie 
wizerunku osób, wydarzeń i miejsc, Usługi w zakresie zarzą-
dzania działalnością kulturalną, Usługi w zakresie zarządzania 
działalnością artystyczną, Usługi w zakresie zarządzania edu-
kacją muzyczną, 38 Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, Poczta elektronicz-
na, Przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi łączności po-
przez telefonię komórkową, Usługi ogłoszeń elektronicznych 
świadczone poprzez łącza telekomunikacyjne, 41 Publiko-
wanie nagrań muzycznych, Publikowanie nagrań filmowych 
i wideo, Publikowanie nut, Publikowanie książek, Publikowa-
nie czasopism, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, Kompono-
wanie muzyki dla osób trzecich, Usługi artystów wykonaw-
ców, Usługi zespołów muzycznych, Koncerty muzyczne, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 
kablowej, Internetu występy muzyczne, Organizowanie i ob-
sługa przedsięwzięć związanych z kulturą, Organizowanie 
i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją wydarzenia 
muzyczne, Organizowanie i obsługa koncertów, Organizo-
wanie obsługa imprez artystycznych, Organizowanie i obsłu-
ga festiwali organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, 
Organizowanie i obsługa konkursów, Organizowanie i ob-
sługa spektakli i widowisk, Organizowanie i obsługa imprez 
tanecznych, Informacja o imprezach artystycznych, Usłu-
gi impresariatu, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
seminariów, konferencji, Organizowanie spotkań, zjazdów 
i obchodów, Organizowanie wystaw w dziedzinie kultury, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Warsztaty kompozycji, 
Warsztaty wokalistyki, Realizacja nagrań muzycznych, Reali-
zacja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi 
studia filmowego, Produkcja telewizyjna, Produkcja radiowa, 
Produkcja filmowa, Multimedialna produkcja internetowa, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe usługi rozrywkowe, 
Udostępnianie nagrań dźwiękowych, Udostępnianie pro-
gramów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci 
kablowych, za pośrednictwem Internetu i dowolną techniką 
bezprzewodową, Usługi klubów rozrywkowych, Usługi dys-
kotekowe, 42 Administrowanie stronami komputerowymi, 
usługi architektoniczne, usługi dekoracja wnętrz, usługi pro-
gramowania komputerów, usługi projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, usługi tworzenia i utrzymywania 
stron internetowych dla osób trzecich, 45 Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej, usługi licencjonowania 
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autor-
skimi, usługi związane z bezpieczeństwem własności inte-
lektualnej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529554 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06, 26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
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pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 

hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
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i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-

trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
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w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529555 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-

deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 

umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
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dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-

ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
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Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529556 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 

standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
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rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 

ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
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mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-

wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
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kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529557 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny 
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki 
radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwię-
ku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizual-
ne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, deko-
dery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, 
dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygna-
łów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, 
wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyj-
nych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina do-
mowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze 
do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfro-
we, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komu-
nikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria 
do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia 
mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urzą-
dzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, ada-
ptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło 
hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 

do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urzą-
dzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów 
telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów ta-
bletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów 
tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetycz-
ne, pióra [pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, tor-
by antystatyczne, torby do noszenia komputerów, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, 
fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, 
pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [arty-
kuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tek-
tury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, ma-
teriały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały pi-
śmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, plano-
wanie działalności gospodarczej, organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz 



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usłu-
gi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na pre-
zentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośred-
nictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieru-
chomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, fi-
nansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunika-
cyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przy-

rządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomu-
nikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie infor-
macji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, ofe-
rowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci 
komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogo-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych przekazywanych za po-
średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami te-
lewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
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nymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogo-
wych telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem na-
dajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cy-
frowych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infra-
struktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawa-
nie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czaso-
pism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja 
nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wy-
najem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewi-
zyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pa-
kietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów tele-
wizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie fil-
mów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wi-
deo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja pro-
gramów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza 
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-

twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informa-
tycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi do-
radcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projek-
towanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, 
prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i interneto-
wych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu za-
spokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitoro-
wanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nie-
obecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie 
zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, 
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w za-
wieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.16, 
26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-

pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
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hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 

i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
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trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 

w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529576 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.13, 26.15.01

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
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[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopi-
sy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem apa-
ratów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, ma-
teriały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi 
wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi ana-
lizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospo-
darcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności 
gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospo-
darczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji han-
dlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promo-
cja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespon-
dencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biz-
nesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usłu-
gi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na pre-
zentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 

w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalno-
ści centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualno-
ści, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyj-
ne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyj-
ne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, 
usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radio-
wej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania 
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do in-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodo-
wa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie 
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośred-
nictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem 
radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nada-
wanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawa-
nie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi 
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
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za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie do-
stępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletech-
niczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszech-
nianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodo-
wego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, roz-
powszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizo-
wanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sporto-
wa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organi-
zowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wy-
dawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publi-
kowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład 
drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie perio-
dyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi 
sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, 
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produk-
cja programów radiowych, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia te-
lewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w za-
kresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji fil-
mów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybu-
cja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry 
oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż 
teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 529577 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, na-
grane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 
cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczą-
ce, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, progra-
my komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, publika-
cje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, 
telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, termi-
nale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale da-
nych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale 
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatno-
ści, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefo-
niczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektronicz-
ny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządze-
nia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery 
telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, deko-
dery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewi-
zyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, ka-
mery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacnia-
cze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów teleko-
munikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, 
konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina do-
mowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory mul-
timedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, 
akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, 
futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia 
mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, 
słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochrania-
cze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
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ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, fo-
lia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia po-
limerowa do ochrony ekranów tabletów, długopisy elek-
troniczne, długopisy do ekranu dotykowego, elektronicz-
ne pióra [ekranopisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra 
świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, torby antysta-
tyczne, torby do noszenia komputerów, torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje druko-
wane, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, 
książki, wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, 
komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra 
na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, 
długopisy [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby pa-
pierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, ma-
teriały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały in-
struktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi 
wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodar-
czą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw han-
dlowych, organizacja targów handlowych, usługi rekla-
mowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów 
i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystry-
bucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy kore-
spondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie prze-
twarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarza-
niem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, roz-
powszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprze-
daż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożyw-
czej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hur-
towa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-

nej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz ku-
pować te towary, w szczególności: z katalogu różnych ar-
tykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie 
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektrycz-
ną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług zwią-
zanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuń-
czych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świad-
czone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, 
doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekono-
miczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi 
pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing fi-
nansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarzą-
dzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości 
i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wynajem po-
mieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, finan-
sowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
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w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urzą-
dzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urzą-
dzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urzą-
dzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi teleko-
munikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomuni-
kacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer stru-
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewi-
zyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompu-
terowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i trans-
misja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów 
przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje 
informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wy-
pożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów te-

lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów 
analogowych telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie 
i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegają-
ce na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na za-
pewnianiu infrastruktury technicznej, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, 
transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, 
transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków 
transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatry-
wanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywa-
nia w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem 
śmieci, wyznaczanie położenia obiektów za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji 
o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie ww. 
usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, dzia-
łalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, pu-
blikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów 
drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie 
książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, 
wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produk-
cja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży pro-
gramów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji tele-
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produk-
cja programów radiowych, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o progra-
mach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i ra-
diowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dys-
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trybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, 
Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja oprogramowania komputerowe-
go, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramo-
wania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kom-
puterowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informa-
tyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i in-
formatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Te-
stowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w za-
kresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz-
nych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi za-
rządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technolo-
gii informatycznych i komputerowych, Inżynieria kompu-
terowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali inter-
netowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform 
w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-
line na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie stron interneto-
wych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, 
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczegól-
nych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwi-
sów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi 
tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomo-
cą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi 
astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji 
osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usłu-
gi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w za-

wieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 529578 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat news

(531) 26.01.01, 26.01.16, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.15.01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
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kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo po-
datkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi tele-

komunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi ko-
munikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodo-
wego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompute-
rowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem interne-
tu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodo-
we, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agen-
cje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechnicz-
ne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sa-
telitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
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sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów ra-
diowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewi-
zyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług.

(210) 529582 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat café

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 
26.15.01

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jedno-
razowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, 
pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, 
pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], 
długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z two-
rzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, 
tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 

analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zaba-
wek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywko-
wej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadcze-
nia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wy-
korzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
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bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, or-
ganizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i prze-
syłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komuni-
kacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi teleko-
munikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyj-
ne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz sate-
litarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie pro-
gramów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem interne-
tu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi 

teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
nymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajni-
ków naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozryw-
kowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, orga-
nizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organi-
zowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materia-
łów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawa-
nie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie ga-
zet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji tele-
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji ra-
diowych i telewizyjnych, informacji o programach i reper-
tuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskoję-
zycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań mu-
zycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożycza-
nie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja na-
grań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług.

(210) 529585 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-

cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
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nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 

urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
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transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 

oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529589 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polsat box
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
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do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-

spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
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ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-

lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
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ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-

ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
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nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-

mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
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udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-

ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
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certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-

wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529593 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat games

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 
26.15.01

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopi-
sy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem apa-
ratów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucz-
nych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały 
instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia ad-
ministracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, rekla-
mie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wy-
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staw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi re-
klamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonal-
ne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwa-
rzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-
nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzeda-
ży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usłu-
gi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na prezen-
tacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakre-
sie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzy-
stania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w ener-
gię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 

i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie 
informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elek-
tronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi te-
lekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprze-
wodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputero-
wą, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfro-
wych, transmisja programów radiowych, transmisja progra-
mów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo 
na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompu-
terowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i in-
nych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, prze-
kaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów 
przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, 
zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, 
wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośred-
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu in-
frastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sate-
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litów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewo-
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, roz-
powszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształce-
nie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działal-
ność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultural-
nych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowa-
nie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie 
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży pro-
gramów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprze-
daży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożycza-
nie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań 
wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja 
programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 529594 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat games

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.15.01, 26.05.04, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
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wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo po-
datkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi tele-
komunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi ko-
munikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodo-
wego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompute-
rowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem interne-
tu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodo-
we, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 

nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agen-
cje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechnicz-
ne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sa-
telitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów ra-
diowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
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dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewi-
zyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług.

(210) 529595 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat games

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.04.01, 
26.04.09, 26.04.03, 26.15.01

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 

informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo po-
datkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie 
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prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi tele-
komunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi ko-
munikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodo-
wego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompute-
rowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem interne-
tu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodo-
we, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agen-
cje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechnicz-
ne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sa-
telitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-

zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów ra-
diowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewi-
zyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług.

(210) 529597 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat games

(531) 26.13.25, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 
26.15.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jedno-
razowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, 
pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, 
pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], 
długopisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z two-
rzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, 
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tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zaba-
wek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywko-
wej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świadcze-
nia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wy-
korzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wyko-

nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, or-
ganizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i prze-
syłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komuni-
kacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi teleko-
munikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyj-
ne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz sate-
litarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie pro-
gramów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem interne-
tu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
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ne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi 
teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji ra-
diowych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
nymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajni-
ków naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, 
organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozryw-
kowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, orga-
nizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organi-
zowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materia-
łów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawa-
nie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie ga-
zet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji tele-
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 529600 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat rodzina

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma 
drukowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
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nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące 
działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo po-
datkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi teleko-
munikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi tele-
komunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi ko-
munikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednic-

twem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodo-
wego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 
transmisja programów radiowych, transmisja programów te-
lewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żąda-
nie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci kompute-
rowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem interne-
tu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodo-
we, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agen-
cje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechnicz-
ne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sa-
telitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
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kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów ra-
diowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewi-
zyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług.
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(531) 29.01.12, 24.13.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 

POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
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reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 

doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
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wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 

materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
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doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529608 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.13.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 
26.11.09, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-

rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
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i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 

telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
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satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-

zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
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uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529610 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 24.13.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 26.15.01

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 

wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
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informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-

mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
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nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-

wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
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kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529613 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.15.01, 24.13.09, 26.11.03, 
26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-

wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
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kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-

średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji 
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
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komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 

w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opie-
ka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
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odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529615 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.15.01, 24.13.09, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.09, 26.11.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 

na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekrano-
pisy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra ma-
gnetyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do nosze-
nia komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu 
wideo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma dru-
kowane, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we drukowane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra 
[artykuły biurowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra 
wieczne, pióra żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długo-
pisy kolorowe, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw 
sztucznych, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, 
materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektu-
ra, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy go-
spodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, au-
dyt działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji 
handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, re-
klamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie 
informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
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nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie świad-
czenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ście-
ków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów 
telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, 
obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finanso-
wy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomo-

ściami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
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za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-

gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów innych 
niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Ba-
dania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnic-
two informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacja-
mi przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psycholo-
giczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszy-
mi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczo-
ne przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobi-
stych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecz-
nościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, 
usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, do-
radztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypoży-
czanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośred-
nictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do ga-
szenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie kom-
puterowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, 
nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefo-
ny, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale 
danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale 
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, 
modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy ze-
wnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biuro-
wy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, 
elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwa-
rzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radio-
we, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery 
cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagry-
warki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyj-
nych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia moni-
torujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery 
standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedial-
ne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria 
do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na tele-
fony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na te-
lefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ła-
dowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia 
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mo-
cowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło 
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów 

telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, 
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopi-
sy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra magne-
tyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia 
komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wi-
deo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficzne-
go, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe druko-
wane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biu-
rowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra 
żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, 
ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażo-
we, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administra-
cyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji bizneso-
wej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, pro-
mocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw han-
dlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public re-
lations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, 
reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elek-
troniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożyw-
czej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
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taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapozna-
wać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie 
świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) 
świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradz-
two podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finan-
sowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatni-
cze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 

telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informa-
cji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicz-
nej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomu-
nikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi trans-
misyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprze-
wodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośred-
nictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem sate-
lity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, 
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablo-
wej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usłu-
gi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i porta-
li, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie do-
stępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletech-
niczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja 
cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja ana-
logowych programów telewizyjnych przekazywanych za po-
średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami tele-
wizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajni-
ków naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
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programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środ-
ków transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie położenia 
obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostar-
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakre-
sie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizo-
wanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wy-
staw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, 
działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kul-
turalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizo-
wanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydaw-
nicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowa-
nie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukar-
ski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wyda-
wanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, pro-
jekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań 
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja 
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofe-
rowane on-line, usługi publikowania tekstów innych niż 
teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Bada-
nia przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemy-
słowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-

terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informa-
tycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi dorad-
cze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochro-
ny, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz-
nych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarzą-
dzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi 
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Ho-
sting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron 
internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie 
portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron inter-
netowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w za-
kresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psy-
chologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowa-
nie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniar-
skie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529677 (220) 2021 05 28
(731) WALENCIAK RYSZARD, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELIKATESY Bąk
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(531) 03.13.04, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wędliny, 
Nabiał i substytuty nabiału, Mleko, Twaróg, Jogurty, Desery 
mleczne, Produkty serowarskie, Kefir - napój mleczny, Śmie-
tana, Mleko sojowe, Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owoce, Warzywa i grzyby w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Ryby, Owoce morza i mięczaki, 
Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Galaretki, Dżemy, 
Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Zupy i buliony, Sałatki 
gotowe, Zupy, Krokiety, Placki ziemniaczane, Warzywa mro-
żone, Mrożone owoce, Mrożone produkty rybne, Produkty 
mięsne mrożone, Przetworzone produkty mięsne, Goto-
we dania z mięsa, Śmietanka do kawy w proszku, Suszone 
owoce, Warzywa suszone, Warzywa gotowane, Warzywa 
konserwowane, Groch łuskany, Fasola, Rośliny strączkowe 
przetworzone, Masło, Margaryna, Owoce konserwowane, 
Mrożone owoce, Frytki, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, Herbata, 
Kakao i namiastki tych towarów, Lód, Lody spożywcze, Mro-
żone jogurty i sorbety, Sól, Przyprawy i dodatki smakowe, 
Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada, Ziarna przetworzo-
ne, Skrobia i wyroby z tych towarów, Preparaty do pieczenia 
i drożdże, Żelki, Żelki witaminowe, Muesli, Płatki śniadaniowe, 
Owsianka i grysik, Chrupiące pieczywo, Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Tarty i ciasteczka, Cukier-
ki, Batony i guma do żucia, Mąka, Cukier, Makarony, Suche 
i świeże makarony, Kluski i pierogi, Kasze, Ryż, Kanapki, Ham-
burgery w bułkach, Kanapka z parówką - hot dog, Tortille, 
Gotowe mięso w cieście, Naleśniki, Paszteciki, Placki, Spa-
ghetti, Pizza, Mrożone wyroby piekarnicze, Sosy, Musztarda, 
Ketchup, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Miód, Majonez, Tosty, 
31 Buraki, świeże, Cebula świeża - warzywa, Cytryny świeże, 
Czosnek, świeży, Fasola, świeża, Groch świeży, Jagody, świe-
że owoce, Ogórki świeże, Owoce cytrusowe świeże, Owoce 
świeże, Pomarańcze, Pory świeże, Sałata świeża, Warzywa 
świeże, Winogrona świeże, 32 Piwo i produkty piwowarskie, 
Piwa smakowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizo-
wane, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Na-
poje funkcjonalne na bazie wody, Preparaty do produkcji 
napojów, Bezmleczne substytuty mleka, - napoje, Aroma-
tyzowane napoje gazowane, Soki, Soki warzywne, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Wody, Wody gazowane, Wody 
mineralne - napoje, Syropy do napojów, Syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Owocowe nektary, bez-
alkoholowe, 33 Cydr, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Alkohole 
wysokoprocentowe, Wódka, Wino, Wymieszane napoje al-
koholowe.

(210) 530226 (220) 2021 06 14
(731) Greyt Paw Traders LLC, Scottsdale, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A

(531) 05.03.13,05.03.14,26.11.01,26.11.09,27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Olejki perfumeryjne i eteryczne, Uniwersalne środki czysz-
czące, Mydła do rąk, mydła w kostce, mydła do naczyń, deter-
genty do prania, Środki do czyszczenia powierzchni, chus-
teczki pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, 
płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, pły-
ny do płukania jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, pre-
paraty do golenia, mianowicie: kremy do golenia, balsamy 
po goleniu, waciki do celów kosmetycznych, chusteczki 
do twarzy, Kremy do twarzy i skóry, Balsamy pielęgnacyjne, 
środki nawilżające do skóry, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, Serum pielęgnacyjne, Środki nawilżające prze-
ciwdziałające starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne prze-
ciwdziałające starzeniu się skóry w formie kosmetyków, Nie-
lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Prepara-
ty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki, mianowicie 
mleczka kosmetyczne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Ko-
smetyki, mianowicie: preparaty do pielęgnacji urody, Kosme-
tyki, mianowicie produkty do pielęgnacji urody, Nielecznicze 
balsamy w formie kosmetyków do włosów, skóry i ust, Prepa-
raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Maski do wło-
sów, Kremy do włosów, Żele do włosów, Toniki do włosów, 
Szampony, Lakiery do włosów, Żele, spreje, pianki i balsamy 
do stylizacji i pielęgnacji włosów, Suche szampony, Nielecz-
nicze uniwersalne środki oczyszczające do kąpieli i włosów, 
Nielecznicze środki do włosów, mianowicie: szampony, od-
żywki do włosów, pianki do włosów, kremy do modelowania 
włosów w formie produktów utrwalających do włosów, żeli 
do włosów i sprejów do włosów, Róże kosmetyczne, Kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu 
twarzy, ust i policzków, Puder do twarzy, Pomadki do ust, 
błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, Kredki do ust, 
Cienie do powiek, Kredki do oczu, Tusze do rzęs, Środki 
do makijażu oczu, Eyelinery, Kremy pod oczy, Żele pod oczy, 
Błyszczyki do powiek w formie kosmetyków, Żelowe ma-
seczki pod oczy, Kremy BB, Rozświetlacze, mianowicie pro-
dukty kosmetyczne do podkreślania obszarów skóry, Prepa-
raty koloryzujące do brwi, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Podkłady do twarzy, Podkłady do makijażu, Prepara-
ty do demakijażu, 5 Suplementy diety i witaminy, Wosk den-
tystyczny, Środki dezynfekcyjne, Nielecznicze preparaty sani-
tarne do higieny osobistej inne niż środki toaletowe, Prepara-
ty do odświeżania powietrza, 11 Lampy, mianowicie: lampy 
sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, Lampy do użyt-
ku zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetle-
niowe zasilane energią słoneczną, Lampy, Latarnie oświetle-
niowe, Oprawy oświetleniowe, Lampki do książek, 16 Papier 
toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, serwetki 
stołowe papierowe, 18 Torebki i torebki do ręki, torby typu 
shopper, torby podróżne, torby na ramię, kopertówki, pleca-
ki, torby sportowe, portfele, portmonetki na monety i ko-
smetyczki sprzedawane bez zawartości, Bagaże, aktówki, 
tornistry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby 
podręczne, Plecaki, Torby, mianowicie: uniwersalne torby 
do noszenia, teczki biznesowe typu aktówka, 20 Meble, Me-
ble biurowe, Meble sypialniane, Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Krzesła, biurka, kanapy, kanapy ogro-
dowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumenty, Szafki, 
Meble szkolne, Stoły, Ramy do obrazów i dzieł sztuki, Rolety 
wewnętrzne, Wewnętrzne osłony okienne, Tablice korkowe, 
Meble nadmuchiwane, Stojaki na czasopisma, Lustra, Po-
duszki, Materace, Regały i ich części składowe, mianowicie 
półki i uchwyty sprzedawane jako całość, półki meblowe 
i regały magazynowe, Stojaki na wino, 21 Przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie 
i gąbki, Szczotki, Aplikatory do kosmetyków, Gąbki, Gąbki, 
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trójkątne gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji ma-
kijażu, puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia ciała, 
wszystkie do użytku kosmetycznego, aplikatory kosmetycz-
ne, Szczotki i szczoteczki do włosów, paznokci i zębów, Po-
jemniki kosmetyczne do użytku domowego, Wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 
Gąbki do czyszczenia, Gąbki do makijażu, Ściereczki do my-
cia naczyń, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna poście-
lowa i koce, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna domowa, 
Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Kapy na łóż-
ka, Narzuty na łóżka, Kołdry [przykrycia], Kołdry, Podkłady 
pod i na materac, Poszewki na poduszki [poszwy na podusz-
ki], Poszewki na poduszki, Prześcieradła na łóżka, Ściereczki 
do wycierania naczyń, Zasłony, Zasłony do natrysków, Dra-
perie, Serwetki tekstylne, 25 Odzież i obuwie damskie, mę-
skie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krót-
kim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu 
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie 
i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki 
i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jedno-
częściowe kombinezony do spania i zabawy, koszule nocne, 
modne opaski na głowę, nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Usługi sklepu detaliczne-
go z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych 
i handlowych, a mianowicie: kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, olejki perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne 
środki czyszczące, mydła do rąk, mydła w kostce, mydła 
do naczyń, detergenty do prania, środki do czyszczenia po-
wierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki 
dla niemowląt, podpaski, płyny do mycia ciała, balsamy 
do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nie-
lecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, mianowicie: 
kremy do golenia, balsamy po goleniu, waciki do celów ko-
smetycznych, chusteczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, 
balsamy pielęgnacyjne, środki nawilżające do skóry, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, serum pielęgnacyjne, 
środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry 
i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające starzeniu się skóry 
w formie kosmetyków, nielecznicze preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetyczne, żele i pu-
dry do twarzy, ciała i rąk, kosmetyki, mianowicie: preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, mianowicie produkty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze balsamy w formie kosme-
tyków do włosów, skóry i ust, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, maski do włosów, kremy do wło-
sów, żele do włosów, toniki do włosów, szampony, lakiery 
do włosów, żele, spreje, pianki i balsamy do stylizacji i pielę-
gnacji włosów, suche szampony, nielecznicze uniwersalne 
środki oczyszczające do kąpieli i włosów, nielecznicze środki 
do włosów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów, 
pianki do włosów, kremy do modelowania włosów w formie 
produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i spre-
jów do włosów, róże kosmetyczne, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków, 
puder do twarzy, pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecz-
nicze balsamy do ust, kredki do ust, cienie do powiek, kredki 
do oczu, tusze do rzęs, środki do makijażu oczu, eyelinery, 
kremy pod oczy, żele pod oczy, błyszczyki do powiek w for-
mie kosmetyków, żelowe maseczki pod oczy, kremy BB, roz-
świetlacze, mianowicie produkty kosmetyczne do podkre-
ślania obszarów skóry, preparaty koloryzujące do brwi, ko-
smetyki do brwi, ołówki do brwi, podkłady do twarzy, pod-
kłady do makijażu, preparaty do demakijażu, suplementy 
diety i witaminy, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne, 
nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne 
niż środki toaletowe, preparaty do odświeżania powietrza, 

lampy, mianowicie: lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki 
do czytania, lampy do użytku zewnętrznego, zewnętrzne 
jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane energią słonecz-
ną, lampy, latarnie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, 
lampki do książek, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ser-
wetki stołowe papierowe, serwetki papierowe, torebki i to-
rebki do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby 
na ramię, kopertówki, plecaki, torby sportowe, portfele, port-
monetki na monety i kosmetyczki sprzedawane bez zawar-
tości, bagaże, aktówki, tornistry, torby na książki, etui na do-
kumenty, sakiewki i torby podręczne, plecaki, torby, miano-
wicie: uniwersalne torby do noszenia, teczki biznesowe typu 
aktówka, meble, meble biurowe, meble sypialniane, meble 
przystosowane do użytku na zewnątrz, krzesła, biurka, kana-
py, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy 
na dokumenty, szafki, meble szkolne, stoły, ramy do obrazów 
i dzieł sztuki, rolety wewnętrzne, wewnętrzne osłony okien-
ne, tablice korkowe, meble nadmuchiwane, stojaki na czaso-
pisma, lustra, poduszki, materace, regały i ich części składo-
we, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako całość, 
półki meblowe i regały magazynowe, stojaki na wino, przy-
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
grzebienie i gąbki, szczotki, aplikatory do kosmetyków, gąbki, 
gąbki, trójkątne, gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do apli-
kacji makijażu, puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia 
ciała, wszystkie do użytku kosmetycznego, aplikatory ko-
smetyczne, szczotki i szczoteczki do włosów, paznokci i zę-
bów, pojemniki kosmetyczne do użytku domowego, wyro-
by szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych 
klasach, gąbki do czyszczenia, gąbki do makijażu, ściereczki 
do mycia naczyń, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna po-
ścielowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domo-
wa, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe, kapy 
na łóżka, narzuty na łóżka, kołdry [przykrycia], kołdry, podkła-
dy pod i na materac, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, ście-
reczki do wycierania naczyń, zasłony, zasłony do natrysków, 
draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie damskie, mę-
skie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krót-
kim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu 
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie 
i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki 
i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jedno-
częściowe kombinezony do spania i zabawy, koszule nocne, 
modne opaski na głowę, nakrycia głowy.

(210) 530227 (220) 2021 06 14
(731) Starshine Mornings LLC, Parker, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aware

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 26.11.09
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Olejki perfumeryjne i eteryczne, Uniwersalne środki czysz-
czące, Mydła do rąk, mydła w kostce, mydła do naczyń, deter-
genty do prania, Środki do czyszczenia powierzchni, chus-
teczki pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, 
płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, pły-
ny do płukania jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, pre-
paraty do golenia, mianowicie: kremy do golenia, balsamy 
po goleniu, waciki do celów kosmetycznych, chusteczki 
do twarzy, Kremy do twarzy i skóry, Balsamy pielęgnacyjne, 
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środki nawilżające do skóry, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, Serum pielęgnacyjne, Środki nawilżające prze-
ciwdziałające starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne prze-
ciwdziałające starzeniu się skóry w formie kosmetyków, Nie-
lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Prepara-
ty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki, mianowicie 
mleczka kosmetyczne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Ko-
smetyki, mianowicie: preparaty do pielęgnacji urody, Kosme-
tyki, mianowicie produkty do pielęgnacji urody, Nielecznicze 
balsamy w formie kosmetyków do włosów, skóry i ust, Prepa-
raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Maski do wło-
sów, Kremy do włosów, Żele do włosów, Toniki do włosów, 
Szampony, Lakiery do włosów, Żele, spreje, pianki i balsamy 
do stylizacji i pielęgnacji włosów, Suche szampony, Nielecz-
nicze uniwersalne środki oczyszczające do kąpieli i włosów, 
Nielecznicze środki do włosów, mianowicie: szampony, od-
żywki do włosów, pianki do włosów, kremy do modelowania 
włosów w formie produktów utrwalających do włosów, żeli 
do włosów i sprejów do włosów, Róże kosmetyczne, Kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu 
twarzy, ust i policzków, Puder do twarzy, Pomadki do ust, 
błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, Kredki do ust, 
Cienie do powiek, Kredki do oczu, Tusze do rzęs, Środki 
do makijażu oczu, Eyelinery, Kremy pod oczy, Żele pod oczy, 
Błyszczyki do powiek w formie kosmetyków, Żelowe ma-
seczki pod oczy, Kremy BB, Rozświetlacze, mianowicie pro-
dukty kosmetyczne do podkreślania obszarów skóry, Prepa-
raty koloryzujące do brwi, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Podkłady do twarzy, Podkłady do makijażu, Prepara-
ty do demakijażu, 5 Suplementy diety i witaminy, Wosk den-
tystyczny, Środki dezynfekcyjne, Nielecznicze preparaty sani-
tarne do higieny osobistej inne niż środki toaletowe, Prepara-
ty do odświeżania powietrza, 11 Lampy, mianowicie: lampy 
sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, Lampy do użyt-
ku zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetle-
niowe zasilane energią słoneczną, Lampy, Latarnie oświetle-
niowe, Oprawy oświetleniowe, Lampki do książek, 16 Papier 
toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe, serwetki 
stołowe papierowe, 18 Torebki i torebki do ręki, torby typu 
shopper, torby podróżne, torby na ramię, kopertówki, pleca-
ki, torby sportowe, portfele, portmonetki na monety i ko-
smetyczki sprzedawane bez zawartości, Bagaże, aktówki, 
tornistry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby 
podręczne, Plecaki, Torby, mianowicie: uniwersalne torby 
do noszenia, teczki biznesowe typu aktówka, 20 Meble, Me-
ble biurowe, Meble sypialniane, Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Krzesła, biurka, kanapy, kanapy ogro-
dowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumenty, Szafki, 
Meble szkolne, Stoły, Ramy do obrazów i dzieł sztuki, Rolety 
wewnętrzne, Wewnętrzne osłony okienne, Tablice korkowe, 
Meble nadmuchiwane, Stojaki na czasopisma, Lustra, Po-
duszki, Materace, Regały i ich części składowe, mianowicie 
półki i uchwyty sprzedawane jako całość, półki meblowe 
i regały magazynowe, Stojaki na wino, 21 Przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie 
i gąbki, Szczotki, Aplikatory do kosmetyków, Gąbki, Gąbki, 
trójkątne gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do aplikacji ma-
kijażu, puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia ciała, 
wszystkie do użytku kosmetycznego, aplikatory kosmetycz-
ne, Szczotki i szczoteczki do włosów, paznokci i zębów, Po-
jemniki kosmetyczne do użytku domowego, Wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 
Gąbki do czyszczenia, Gąbki do makijażu, Ściereczki do my-
cia naczyń, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna poście-
lowa i koce, Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna domowa, 
Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, Kapy na łóż-
ka, Narzuty na łóżka, Kołdry [przykrycia], Kołdry, Podkłady 

pod i na materac, Poszewki na poduszki [poszwy na podusz-
ki], Poszewki na poduszki, Prześcieradła na łóżka, Ściereczki 
do wycierania naczyń, Zasłony, Zasłony do natrysków, Dra-
perie, Serwetki tekstylne, 25 Odzież i obuwie damskie, mę-
skie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krót-
kim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu 
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie 
i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki 
i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jedno-
częściowe kombinezony do spania i zabawy, koszule nocne, 
modne opaski na głowę, nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Usługi sklepu detaliczne-
go z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych 
i handlowych, a mianowicie: kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, olejki perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne 
środki czyszczące, mydła do rąk, mydła w kostce, mydła 
do naczyń, detergenty do prania, środki do czyszczenia po-
wierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki 
dla niemowląt, podpaski, płyny do mycia ciała, balsamy 
do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, nie-
lecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, mianowicie: 
kremy do golenia, balsamy po goleniu, waciki do celów ko-
smetycznych, chusteczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, 
balsamy pielęgnacyjne, środki nawilżające do skóry, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, serum pielęgnacyjne, 
środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry 
i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające starzeniu się skóry 
w formie kosmetyków, nielecznicze preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetyczne, żele i pu-
dry do twarzy, ciała i rąk, kosmetyki, mianowicie: preparaty 
do pielęgnacji urody, kosmetyki, mianowicie produkty 
do pielęgnacji urody, nielecznicze balsamy w formie kosme-
tyków do włosów, skóry i ust, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, maski do włosów, kremy do wło-
sów, żele do włosów, toniki do włosów, szampony, lakiery 
do włosów, żele, spreje, pianki i balsamy do stylizacji i pielę-
gnacji włosów, suche szampony, nielecznicze uniwersalne 
środki oczyszczające do kąpieli i włosów, nielecznicze środki 
do włosów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów, 
pianki do włosów, kremy do modelowania włosów w formie 
produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i spre-
jów do włosów, róże kosmetyczne, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków, 
puder do twarzy, pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecz-
nicze balsamy do ust, kredki do ust, cienie do powiek, kredki 
do oczu, tusze do rzęs, środki do makijażu oczu, eyelinery, 
kremy pod oczy, żele pod oczy, błyszczyki do powiek w for-
mie kosmetyków, żelowe maseczki pod oczy, kremy BB, roz-
świetlacze, mianowicie produkty kosmetyczne do podkre-
ślania obszarów skóry, preparaty koloryzujące do brwi, ko-
smetyki do brwi, ołówki do brwi, podkłady do twarzy, pod-
kłady do makijażu, preparaty do demakijażu, suplementy 
diety i witaminy, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne, 
nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne 
niż środki toaletowe, preparaty do odświeżania powietrza, 
lampy, mianowicie: lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki 
do czytania, lampy do użytku zewnętrznego, zewnętrzne 
jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane energią słonecz-
ną, lampy, latarnie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, 
lampki do książek, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ser-
wetki stołowe papierowe, serwetki papierowe, torebki i to-
rebki do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby 
na ramię, kopertówki, plecaki, torby sportowe, portfele, port-
monetki na monety i kosmetyczki sprzedawane bez zawar-
tości, bagaże, aktówki, tornistry, torby na książki, etui na do-
kumenty, sakiewki i torby podręczne, plecaki, torby, miano-
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wicie: uniwersalne torby do noszenia, teczki biznesowe typu 
aktówka, meble, meble biurowe, meble sypialniane, meble 
przystosowane do użytku na zewnątrz, krzesła, biurka, kana-
py, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy 
na dokumenty, szafki, meble szkolne, stoły, ramy do obrazów 
i dzieł sztuki, rolety wewnętrzne, wewnętrzne osłony okien-
ne, tablice korkowe, meble nadmuchiwane, stojaki na czaso-
pisma, lustra, poduszki, materace, regały i ich części składo-
we, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako całość, 
półki meblowe i regały magazynowe, stojaki na wino, przy-
bory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
grzebienie i gąbki, szczotki, aplikatory do kosmetyków, gąbki, 
gąbki, trójkątne, gąbki toaletowe, okrągłe aplikatory do apli-
kacji makijażu, puszki do pudrów i myjki do peelingu i mycia 
ciała, wszystkie do użytku kosmetycznego, aplikatory ko-
smetyczne, szczotki i szczoteczki do włosów, paznokci i zę-
bów, pojemniki kosmetyczne do użytku domowego, wyro-
by szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych 
klasach, gąbki do czyszczenia, gąbki do makijażu, ściereczki 
do mycia naczyń, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna po-
ścielowa i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domo-
wa, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki plażowe, kapy 
na łóżka, narzuty na łóżka, kołdry [przykrycia], kołdry, podkła-
dy pod i na materac, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, ście-
reczki do wycierania naczyń, zasłony, zasłony do natrysków, 
draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie damskie, mę-
skie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krót-
kim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu 
slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie 
i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, legginsy, kurtki 
i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, rajstopy, jedno-
częściowe kombinezony do spania i zabawy, koszule nocne, 
modne opaski na głowę, nakrycia głowy.

(210) 530254 (220) 2021 06 14
(731) INPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inpharm

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepara-
ty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia pro-
tez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toale-
towe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Detergenty, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty 
lecznicze zawarte w tej klasie, Parafarmaceutyki do celów 
medycznych, Suplementy diety, Leki i materiały dentystycz-
ne zawarte w tej klasie, Żywność dietetyczna dla celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze, Substancje diete-
tyczne dla celów medycznych i leczniczych, Mineralne do-

datki do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Probiotyki, Prebiotyki, 
Synbiotyki, Preparaty wspomagające leczenie lub podnosze-
nie odporności organizmu, Chemiczne środki antykoncep-
cyjne, Mleko w proszku dla niemowląt, Preparaty wzbogaca-
jące organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Mine-
ralne preparaty spożywcze do celów medycznych i leczni-
czych, Mineralne suplementy diety, Mineralne wody do ce-
lów leczniczych lub medycznych, Mieszanki ziołowe do ce-
lów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych 
i leczniczych, Zioła lecznicze lub medyczne, Napoje leczni-
cze lub medyczne, Napary lecznicze lub medyczne, Herbaty 
lecznicze lub medyczne, Preparaty biotechnologiczne dla 
celów leczniczych lub medycznych, Preparaty biologiczne 
dla celów leczniczych lub medycznych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Żywność dla niemowląt, Mate-
riały opatrunkowe, Plastry, Kremy do celów medycznych lub 
leczniczych, Balsamy do celów medycznych lub leczniczych, 
Maści do celów medycznych lub leczniczych, Syropy do ce-
lów leczniczych lub medycznych, Krople do oczu do celów 
leczniczych lub medycznych, Krople doustne do celów lecz-
niczych lub medycznych, Wyroby medyczne w postaci syro-
pów, kropli, tabletek, saszetek w proszku, Środki sanitarne 
do celów leczniczych lub medycznych, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Środki odkażające, Leki dla ludzi, Preparaty 
wspomagające leczenie, Preparaty weterynaryjne, Leki wete-
rynaryjne, Odżywki dla dorosłych i dla dzieci, Żywność spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego, Materiały do kąpieli 
i okładów leczniczych, Szczepionki, Surowice, Kultury mikro-
organizmów do celów medycznych, Materiały pochodzenia 
naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Trucizny, Środki do nisz-
czenia szkodników, Materiały i środki do celów medycznych 
i higieny osobistej, Materiały do kąpieli i okładów leczni-
czych, Preparaty do mycia zwierząt, Kosmetyki do celów me-
dycznych, Preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, Kleje do protez zębowych, Środki do przyczepiania 
i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, Kremy adhe-
zyjne do mocowania protez zębowych, Wyroby medyczne 
dentystyczne zawarte w tej klasie, Antybakteryjne płyny 
do rąk, Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odka-
żające, Chusteczki antybakteryjne, Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, Podpaski, Tampony, 
Wkładki higieniczne, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne i dezynfekujące, 
Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Detergenty 
bakteriobójcze, Fungicydy, Herbicydy, Biocydy, Środki owa-
dobójcze, Środki odstraszające owady, komary, insekty, Pre-
paraty diagnostyczne, Lecznicze balsamy, Maści do celów 
Farmaceutycznych, Mieszaniny farmaceutyczne, Preparaty 
farmaceutyczne, Środki wirusobójcze, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Preparaty nutraceutyczne, Pieczywo 
dla diabetyków, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Środki do czyszczenia jamy ustnej, 
Środki spożywcze zawierające w swoim składzie farmakope-
alne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, Środki de-
zynfekcyjne stosowane w medycynie, Produkty biobójcze 
służące do utrzymywania higieny człowieka, Repelenty 
i atraktanty, Środki zaopatrzenia technicznego przydatne 
w pracy szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placówek 
obrotu poza aptecznego obejmujące: preparaty do tępienia 
szkodników, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, 
preparaty i materiały diagnostyczne, odczynniki diagno-
styczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, 
środki diagnostyczne do użytku medycznego i farmaceu-
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tycznego, środki kontrastowe do użytku ze sprzętem me-
dycznych, wskaźniki do diagnozy medycznej, bielizna men-
struacyjna jednorazowego użytku, majtki menstruacyjne, 
majtki higieniczne, wkładki higieniczne, detergenty do ce-
lów medycznych, preparaty do neutralizacji zapachów, pre-
paraty do odświeżania powietrza, odświeżacze do tkanin, 
10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Apara-
tura do analizy do celów medycznych, Przyborniki lekarskie, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne, Protezy kończyn, oczu i zębów, Materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, Urządzenia elektromedyczne 
i elektroterapeutyczne, Ciśnieniomierze, Nebulizatory, Urzą-
dzenia i artykuły ortopedyczne i optyczne, Glukometry, Na-
kłuwacze, Paski do glukometrów, Inhalatory, Wyroby me-
dyczne i artykuły zaopatrzenia medycznego, Testy ciążowe, 
Testy do samobadania pod kątem stanu zdrowia i/lub dole-
gliwości zdrowotnych, Przyrządy i urządzenia do przeprowa-
dzania testów diagnostycznych do celów medycznych i sto-
matologicznych, Odzież sterylna do użytku chirurgicznego, 
Rękawice do masażu, rękawice do badań medycznych, ręka-
wice do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatolo-
gicznych i chirurgicznych, Prezerwatywy, Lampy do celów 
medycznych, Lancety, Zatyczki do uszu, Laktatory, Smoczki, 
Butelki dla dzieci, Artykuły antykoncepcyjne, Aparaty orto-
pedyczne, Maski medyczne, Maski higieniczne do celów me-
dycznych, Jednorazowe rękawice medyczne, 35 Doradzanie 
przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia 
Ich interesów, Prowadzenie interesów osób trzecich, Usługi 
w zakresie eksport-import, Usługi porównywania cen, Anali-
zy rynkowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicz-
nej, Usługi reklamowe, Handel i usługi w zakresie prowadze-
nia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów 
farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych, Usługi 
doradcze w zakresie organizowania, prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i zarządzania, Usługi zaopatrzenia osób 
trzecich w zakresie zakupów produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw, Sprzedaż hurtowa następujących towarów: 
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, parafarma-
ceutyki do celów medycznych, suplementy diety, leki i mate-
riały dentystyczne, żywność dietetyczna dla celów medycz-
nych, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne 
dla celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, diete-
tyczne dodatki do żywności, probiotyki, prebiotyki, synbio-
tyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie 
odporności organizmu, chemiczne środki antykoncepcyjne, 
mleko w proszku dla niemowląt, preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, mineralne 
preparaty spożywcze do celów medycznych i leczniczych, 
mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów lecz-
niczych lub medycznych, mieszanki ziołowe do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych i leczni-
czych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub 
medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty leczni-
cze lub medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów 
leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne dla ce-
lów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, plastry, kremy do celów medycznych lub leczni-
czych, balsamy do celów medycznych lub leczniczych, ma-
ści do celów medycznych lub leczniczych, syropy do celów 
leczniczych lub medycznych, krople do oczu do celów lecz-
niczych lub medycznych, krople doustne do celów leczni-
czych lub medycznych, wyroby medyczne w postaci syro-
pów, kropli, tabletek, saszetek w proszku, środki sanitarne 
do celów leczniczych lub medycznych, preparaty i artykuły 

higieniczne, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspo-
magające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki weteryna-
ryjne, odżywki dla dorosłych i dla dzieci, żywność specjalne-
go przeznaczenia medycznego, materiały do kąpieli i okła-
dów leczniczych, szczepionki, surowice, kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych, materiały pochodzenia natu-
ralnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, preparaty 
medyczne do odchudzania, trucizny, środki do niszczenia 
szkodników, materiały i środki do celów medycznych i higie-
ny osobistej, materiały do kąpieli i okładów leczniczych, pre-
paraty do mycia zwierząt, kosmetyki do celów medycznych, 
preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, kle-
je do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki 
amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne 
do mocowania protez zębowych, wyroby medyczne denty-
styczne, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki do celów 
medycznych, chusteczki odkażające, chusteczki antybakte-
ryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, lecznicze szampony, mydła anty-
bakteryjne i dezynfekujące, mydła lecznicze, lecznicze pre-
paraty toaletowe, detergenty bakteriobójcze, fungicydy, her-
bicydy, biocydy, środki owadobójcze, środki odstraszające 
owady, komary, insekty, preparaty diagnostyczne, lecznicze 
balsamy, maści do celów farmaceutycznych, mieszaniny far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne, środki wirusobój-
cze, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, preparaty nu-
traceutyczne, pieczywo dla diabetyków, lecznicze pasty 
do zębów, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, środki 
do czyszczenia jamy ustnej, kosmetyki, aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, aparatura do analizy do ce-
lów medycznych, przyborniki lekarskie, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeu-
tyczne, ciśnieniomierze, nebulizatory, urządzenia i artykuły 
ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski 
do glukometrów, Inhalatory, wyroby medyczne i artykuły za-
opatrzenia medycznego, testy ciążowe, testy do samobada-
nia pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowot-
nych, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania testów 
diagnostycznych do celów medycznych i stomatologicz-
nych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice 
do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice 
do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych 
i chirurgicznych, prezerwatywy, lampy do celów medycz-
nych, lancety, zatyczki do uszu, laktatory, smoczki, butelki dla 
dzieci, artykuły antykoncepcyjne, aparaty ortopedyczne, 
maski medyczne, maski higieniczne do celów medycznych, 
jednorazowe rękawice medyczne, przedmioty do pielęgna-
cji niemowląt i chorych, środki spożywcze zawierające 
w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pocho-
dzenia roślinnego, środki dezynfekcyjne stosowane w medy-
cynie, produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny 
człowieka, repelenty i atraktanty, środki zaopatrzenia tech-
nicznego przydatne w pracy szpitali, aptek, punktów aptecz-
nych oraz placówek obrotu pozaaptecznego, mydła, kremy, 
pasty, lotiony, peelingi, maseczki kosmetyczne, antyperspi-
ranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające 
zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 
produkty toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte 
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w tej klasie, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybiela-
jące, olejki eteryczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, de-
tergenty, preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Marketing, Badanie ryn-
ku, Promocja sprzedaży, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
Księgowość, Pomoc przedsiębiorstwom w działalności han-
dlowej, Sporządzanie sprawozdań rachunkowych, Staty-
styczne zestawienia, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, w tym próbek, druków, prospektów, 
broszur, 36 Usługi związane z nieruchomościami, usługi 
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, handlowymi, usługowymi i mieszkalnymi, Zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, Usługi w zakresie wynajmu 
i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu 
i dzierżawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługo-
wych i handlowych, Wynajem lokali na cele biurowe, Organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny nierucho-
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, Usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Usługi pośrednictwa w spra-
wach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakre-
sie kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowych, Usługi wyszukiwania i pomocy w zakresie na-
bywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskiwania 
dla obiektów biurowych i budownictwa mieszkalnego, In-
westowanie kapitału w nieruchomości, Finansowanie nieru-
chomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, Wynajem powierzchni biurowej, pomieszczeń handlo-
wych, mieszkań, pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali 
na cele biurowe, 39 Dystrybucja (transport) produktów dla 
sprzedaży detalicznej, Dostawa towarów, Dostawa drogą lą-
dową, Dystrybucja towarów drogą lądową, Transport towa-
rów drogą lądową, Organizowanie transportu towarów, Spe-
dycja towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi do-
stawcze, Usługi dystrybucyjne, Usługi w zakresie spedycji 
towarów, Usługi w zakresie transportu towarów, magazyno-
wanie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Trans-
port samochodowy, Pakowanie artykułów na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, Dzielenie na części 
i przepakowywanie towarów, Usługi doradcze związane 
z przepakowywaniem towarów, Przepakowywanie towa-
rów, magazynowanie, Pakowanie, Składowanie, Usługi ety-
kietowania, Usługi magazynowe, Wynajmowanie miejsc 
do magazynowania, Usługi przechowywania w chłodniach,  
40 Wytwarzanie na zamówienie następujących towarów: 
produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, parafarma-
ceutyki do celów medycznych, suplementy diety, leki i mate-
riały dentystyczne, żywność dietetyczna dla celów medycz-
nych, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne 
dla celów medycznych i leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, diete-
tyczne dodatki do żywności, probiotyki, prebiotyki, synbio-
tyki, preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie 
odporności organizmu, chemiczne środki antykoncepcyjne, 
mleko w proszku dla niemowląt, preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, mineralne 

preparaty spożywcze do celów medycznych i leczniczych, 
mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów lecz-
niczych lub medycznych, mieszanki ziołowe do celów me-
dycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych i leczni-
czych, zioła lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub 
medyczne, napary lecznicze lub medyczne, herbaty leczni-
cze lub medyczne, preparaty biotechnologiczne dla celów 
leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne dla ce-
lów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opa-
trunkowe, plastry, kremy do celów medycznych lub leczni-
czych, balsamy do celów medycznych lub leczniczych, ma-
ści do celów medycznych lub leczniczych, syropy do celów 
leczniczych lub medycznych, krople do oczu do celów lecz-
niczych lub medycznych, krople doustne do celów leczni-
czych lub medycznych, wyroby medyczne w postaci syro-
pów, kropli, tabletek, saszetek w proszku, środki sanitarne 
do celów leczniczych lub medycznych, preparaty i artykuły 
higieniczne, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspo-
magające leczenie, preparaty weterynaryjne, leki weteryna-
ryjne, odżywki dla dorosłych i dla dzieci, żywność specjalne-
go przeznaczenia medycznego, materiały do kąpieli i okła-
dów leczniczych, szczepionki, surowice, kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych, materiały pochodzenia natu-
ralnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, preparaty 
medyczne do odchudzania, trucizny, środki do niszczenia 
szkodników, materiały i środki do celów medycznych i higie-
ny osobistej, materiały do kąpieli i okładów leczniczych, pre-
paraty do mycia zwierząt, kosmetyki do celów medycznych, 
preparaty medyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, kle-
je do protez zębowych, środki do przyczepiania i środki 
amortyzujące nacisk dla protez zębów, kremy adhezyjne 
do mocowania protez zębowych, wyroby medyczne denty-
styczne, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki do celów 
medycznych, chusteczki odkażające, chusteczki antybakte-
ryjne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, lecznicze szampony, mydła anty 
bakteryjne i dezynfekujące, mydła lecznicze, lecznicze pre-
paraty toaletowe, detergenty bakteriobójcze, fungicydy, her-
bicydy, biocydy, środki owadobójcze, środki odstraszające 
owady, komary, insekty, preparaty diagnostyczne, lecznicze 
balsamy, maści do celów farmaceutycznych, mieszaniny far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne, środki wirusobój-
cze, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, preparaty nu-
traceutyczne, pieczywo dla diabetyków, lecznicze pasty 
do zębów, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, środki 
do czyszczenia jamy ustnej, kosmetyki, aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, aparatura do analizy do ce-
lów medycznych, przyborniki lekarskie, aparatura i instru-
menty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia elektromedyczne i elektroterapeu-
tyczne, ciśnieniomierze, nebulizatory, urządzenia i artykuły 
ortopedyczne i optyczne, glukometry, nakłuwacze, paski 
do glukometrów, inhalatory, wyroby medyczne i artykuły za-
opatrzenia medycznego, testy ciążowe, testy do samobada-
nia pod kątem stanu zdrowia i/lub dolegliwości zdrowot-
nych, przyrządy i urządzenia do przeprowadzania testów 
diagnostycznych do celów medycznych i stomatologicz-
nych, odzież sterylna do użytku chirurgicznego, rękawice 
do masażu, rękawice do badań medycznych, rękawice 
do celów medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych 
i chirurgicznych, prezerwatywy, lampy do celów medycz-
nych, lancety, zatyczki do uszu, laktatory, smoczki, butelki dla 
dzieci, artykuły antykoncepcyjne, aparaty ortopedyczne, 
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maski medyczne, maski higieniczne do celów medycznych, 
jednorazowe rękawice medyczne, przedmioty do pielęgna-
cji niemowląt i chorych, środki spożywcze zawierające 
w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pocho-
dzenia roślinnego, środki dezynfekcyjne stosowane w medy-
cynie, produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny 
człowieka, repelenty i atraktanty, środki zaopatrzenia tech-
nicznego przydatne w pracy szpitali, aptek, punktów aptecz-
nych oraz placówek obrotu pozaaptecznego, mydła, kremy, 
pasty, lotiony, peelingi, maseczki kosmetyczne, antyperspi-
ranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust w ae-
rozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające 
zęby, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty 
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, 
produkty toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte 
w tej klasie, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybiela-
jące, olejki eteryczne, tłuszcze do celów kosmetycznych, de-
tergenty, preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe].

(210) 530321 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEMINI PARK TYCHY
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wypo-
sażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza 

marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów 
handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi 
wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej.

(210) 530322 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK TYCHY

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 29.01.01, 29.01.11, 
27.05.01

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wypo-
sażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza 
marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów 
handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi 
wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej.

(210) 530323 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK TYCHY

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materia-
łów drukowanych, próbek], Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, Orga-

nizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem 
tablic do celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, 
biżuterią, środkami spożywczymi, artykułami papierni-
czymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem domu, 
akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi 
dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieru-
chomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla 
osób trzecich, 36 Administrowanie nieruchomościami, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nie-
ruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie 
majątkiem, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Or-
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynaj-
mowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, Analiza 
inwestycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Wynajmo-
wanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej.

(210) 530324 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEMINI PARK TARNÓW
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materia-
łów drukowanych, próbek], Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, Orga-
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem 
tablic do celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, 
biżuterią, środkami spożywczymi, artykułami papierni-
czymi, artykułami sportowymi, wyposażeniem domu, 
akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi 
dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieru-
chomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla 
osób trzecich, 36 Administrowanie nieruchomościami, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nie-
ruchomości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie 
majątkiem, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu mieszkań, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Or-
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynaj-
mowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń 
sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z loka-
lami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, Analiza 
inwestycyjna, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Wynajmo-
wanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej.

(210) 530325 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK TARNÓW

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 27.05.01, 29.01.01, 
29.01.11

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materia-
łów drukowanych, próbek], Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Impresariat w działalności artystycznej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, Or-
ganizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospo-
darczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic 
do celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, 
środkami spożywczymi, artykułami papierniczymi, ar-
tykułami sportowymi, wyposażeniem domu, akcesoria-
mi do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla ludzi, 
akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży deta-
licznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomo-
ści [tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, 
Usługi wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzier-
żawy i najmu nieruchomości, Organizacja najmu nieru-
chomości handlowych, Wynajmowanie centrów handlo-
wych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie 
w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z cen-
trami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Analiza inwestycyjna, Inwestycje majątkowe [nieru-
chomości], Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, 
Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej.
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(210) 530326 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK TARNÓW

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 27.05.01, 29.01.01, 
29.01.11

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wypo-
sażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza 
marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów 
handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi 

wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej.

(210) 530327 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wypo-
sażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza 
marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów 
handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi 
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wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej.

(210) 530328 (220) 2021 06 16
(731) GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 29.01.01, 29.01.11, 
27.05.01

(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat 
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy ra-
diowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamo-
wych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Admini-
strowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z: odzieżą, obuwiem, biżuterią, środkami spożywczymi, 
artykułami papierniczymi, artykułami sportowymi, wypo-
sażeniem domu, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami 
higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, zabawkami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza 

marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów 
handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi 
wynajmu mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, Wynajmowanie centrów handlowych, Dzierżawa 
pomieszczeń sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w cen-
trach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży 
detalicznej.

(210) 530421 (220) 2021 06 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 
26.04.02

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gro-
madzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, na-
grane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 
cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczą-
ce, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, progra-
my komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, publika-
cje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elek-
troniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania au-
dio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, table-
ty, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, ter-
minale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale 
danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale 
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatno-
ści, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefo-
niczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektronicz-
ny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, od-
biorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarza-
nia dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery tele-
wizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sy-
gnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunika-
cyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwer-
tery standardów telewizyjnych, konwertery standardów 
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina 
domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, 
projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, 
akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria 
do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobil-
ne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słu-
chawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, fo-
lia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia po-
limerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, ga-
zety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa 
jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, 
długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, torby, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, 
tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynko-
we, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pla-
nowanie działalności gospodarczej, organizacja działalno-
ści gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, pro-
mocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw 
handlowych, organizacja targów handlowych, usługi rekla-
mowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów 
i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu 
reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespon-
dencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością ar-
tystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarza-
niem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, roz-
powszechnianie informacji biznesowych, rozpowszech-
nianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 

sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zaba-
wek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: te-
lekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biu-
rowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompute-
rowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowe-
go, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z kata-
logu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie 
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług za-
opatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związa-
nych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wy-
wozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo 
podatkowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo ekono-
miczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, ob-
rót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi po-
średnictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finan-
sowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi 



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 79

związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieru-
chomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wyna-
jem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń han-
dlowych, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwe-
stycji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzę-
tu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urzą-
dzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji da-
nych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi 
naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomuni-
kacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesy-
łanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call 
center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elek-
tronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunika-
cji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi 
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji 
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmi-
sja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi trans-
misyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi do-
stępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodo-
we, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów 
radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], prze-
kaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewi-
zyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do programów radiowych, agencje informacyjne, przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-

średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi 
poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych polegające na zapewnianie infrastruktury technicz-
nej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Wyznaczanie położe-
nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Transport, transport samochodowy, transport morski, 
transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usłu-
gi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowa-
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ście-
ków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, orga-
nizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organi-
zowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektronicz-
ne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie mate-
riałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wyda-
wanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie 
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzeda-
ży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usłu-
gi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, pro-
dukcja programów radiowych, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o progra-
mach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i ra-
diowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystry-
bucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane 
on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
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i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, ana-
liza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakre-
sie projektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, informatyka śledcza, porad-
nictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów in-
formatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, 
usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, zarządzanie projektami informa-
tycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycz-
nymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, usługi zarządzania projektami 
w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron interne-
towych, hosting platform w Internecie, hosting treści cy-
frowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie utrzymywania stron interne-
towych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek 
internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych 
i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za po-
mocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych ce-
lów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medycz-
ne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka 
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usłu-
gi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie 
zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi 
w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradz-
two w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypo-
życzanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji 
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
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mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instrukta-
żowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, 
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja to-
warów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy kore-
spondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 

nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finan-
sowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi 
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi banko-
we, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, le-
asing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 



82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usłu-
gi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nada-
wania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-

prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowa-
nie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radio-
wych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży progra-
mów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysło-
wa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, instala-
cja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, po-
radnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów infor-
matycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
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usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, ho-
sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w Internecie, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych w zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek inter-
netowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i inter-
netowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobil-
nych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i ducho-
we, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530423 (220) 2021 06 17
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.11.03, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.18

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub ob-
razów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 

do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cy-
frowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, 
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komuni-
kacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, ter-
minale danych, terminale multimedialne, terminale POS, ter-
minale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płat-
ności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefo-
niczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, mo-
demy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny 
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki 
radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne 
z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery 
radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, deko-
dery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, 
nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów tele-
wizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze 
sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia 
monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, kon-
wertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, 
projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory 
multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akce-
soria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały 
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, 
etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, 
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urzą-
dzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło 
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów 
telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, 
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopi-
sma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyj-
nego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja dzia-
łalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów re-
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
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zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwa-
rzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządza-
nie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informa-
cji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprze-
daży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, eduka-
cyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interneto-
wej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na pre-
zentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, 
usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuń-
czych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-

wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usłu-
gi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), 
usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunika-
cyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, 
usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wi-
deo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sie-
ci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz sate-
litarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie in-
formacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów 
przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania do-
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stępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usłu-
gi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinfor-
matyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektro-
nicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokali-
zowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na za-
pewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie in-
frastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Wy-
znaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowa-
nie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunika-
cji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozryw-
kowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konfe-
rencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elek-
troniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie materiałów drukowanych, komputerowy skład dru-
karski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie pe-
riodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych 
programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji 
radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów tele-
wizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, stu-
dia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystry-
bucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi 

publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania prze-
mysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, inżynieria 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania kom-
puterowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowa-
nia komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, projekto-
wanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu infor-
matycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycz-
nych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwa-
nia systemów informatycznych, zarządzanie projektami infor-
matycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informatyczny-
mi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali in-
ternetowych, hosting stron internetowych, hosting platform 
w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy ho-
stingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania 
stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania apli-
kacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie 
aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczony-
mi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psy-
chologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, pry-
watne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie 
jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad do-
mem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych do-
radców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mo-
bilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i du-
chowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka 
osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, 
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, 
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług.



86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

(210) 530424 (220) 2021 06 17
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 
26.04.18, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 

mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instrukta-
żowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, 
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja to-
warów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy kore-
spondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
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artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finan-
sowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi 
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi banko-
we, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, le-
asing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-

ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usłu-
gi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nada-
wania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, 
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doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowa-
nie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radio-
wych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży progra-
mów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysło-
wa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, instala-
cja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, po-
radnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów infor-
matycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, ho-

sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w Internecie, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych w zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek inter-
netowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i inter-
netowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobil-
nych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i ducho-
we, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530425 (220) 2021 06 17
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.02.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.12, 
26.04.18, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-
-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale 
komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefo-
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niczne, terminale danych, terminale multimedialne, termina-
le POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektro-
nicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, mo-
demy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy we-
wnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, 
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmac-
niacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, 
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, de-
kodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, 
dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia tele-
wizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, ka-
mery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze 
sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomuni-
kacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwer-
tery standardów telewizyjnych, konwertery standardów ra-
diowych, zestawy kina domowego, projektory do kina do-
mowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, pro-
jektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akce-
soria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń 
mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, 
futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urzą-
dzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów tele-
fonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, 
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw 
sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw 
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefo-
nów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Pu-
blikacje, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wy-
dawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, note-
sy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, torby, materiały drukowane, materiały szko-
leniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, pa-
pier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-

rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zaba-
wek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywko-
wej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, techno-
logicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowe-
go, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania ener-
gii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, 
usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług me-
dycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo 
podatkowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą 
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w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 
bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wy-
najem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biu-
rowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieru-
chomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urzą-
dzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urzą-
dzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń te-
lekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi teleko-
munikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów 
przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nada-
wanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami 

elektronicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do programów radiowych, agencje infor-
macyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter-
netu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o poło-
żeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegają-
ce na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane 
z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usłu-
gi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych 
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kultural-
na, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektronicz-
ne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektro-
niczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja 
programów radiowych, montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia tele-
wizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, produkcja na-
grań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi 
w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
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programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, informatyka śledcza, poradnictwo informatycz-
ne, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informa-
tyki, projektowanie systemów informatycznych, testowanie 
sprzętu informatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządza-
nie projektami informatycznymi, usługi zarządzania urzą-
dzeniami informatycznymi, usługi doradcze w zakresie tech-
nologii informatycznych i komputerowych, usługi zarządza-
nia projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting 
serwerów, hosting portali internetowych, hosting stron in-
ternetowych, hosting platform w Internecie, hosting treści 
cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
stron internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniar-
ska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub 
medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywat-
ne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitoro-
wanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zaku-
pów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towa-
rzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line 
za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi 
astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobi-
stych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detekty-
wistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomo-
ści, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530426 (220) 2021 06 17
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.12, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
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mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instrukta-
żowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, 
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja to-
warów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy kore-
spondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 

artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finan-
sowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi 
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi banko-
we, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, le-
asing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
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ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usłu-
gi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nada-
wania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie 
telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elek-
tronicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i pro-
gramów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Interne-
tu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi 
teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, 

doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowa-
nie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radio-
wych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży progra-
mów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysło-
wa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, instala-
cja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, po-
radnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów infor-
matycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, ho-
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sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w Internecie, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych w zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek inter-
netowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i inter-
netowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobil-
nych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i ducho-
we, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530427 (220) 2021 06 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.04.02, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.12, 
26.04.18

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-

nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instrukta-
żowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia admini-
stracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji 
biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, admini-
strowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, or-
ganizacja działalności gospodarczej, audyt działalności go-
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, 
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja to-
warów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dys-
trybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy kore-
spondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością arty-
styczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie 
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informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji han-
dlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie 
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż 
detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczenio-
we, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finan-

sowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi 
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi banko-
we, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, le-
asing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń 
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych 
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usłu-
gi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nada-
wania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], przekaz satelitarny, usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
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usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowa-
nie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radio-
wych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży progra-
mów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi 
reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 

uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysło-
wa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, instala-
cja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, informatyka śledcza, po-
radnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, projektowanie systemów infor-
matycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, ho-
sting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w Internecie, 
hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, hosting aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, pro-
jektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia portali 
internetowych w zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek inter-
netowych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i inter-
netowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobil-
nych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i ducho-
we, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530809 (220) 2021 06 24
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk
(540) (znak słowny)
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(540) APAFLEX
(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustycz-
ne, membrany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 
17 Dźwiękoszczelne materiały, materiały ciepłochronne, ma-
teriały izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, pokry-
cia z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako 
półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 
piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów jako pół-
fabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypychania z gumy 
lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy 
przylepne nie do użytku biurowego medycznego czy do-
mowego, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izo-
lacyjne, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, 
substancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne 
jako półprodukty, 37 Montaż i naprawa instalacji elektrycz-
nych, usługi budowlane i wykończeniowe pomieszczeń, 
montaż i konserwacja elementów dźwiękochłonnych w po-
mieszczeniach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, do-
radztwo budowlane, 42 Badania techniczne, projektowanie 
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
pomieszczeń dźwiękochłonnych, testowanie materiałów, 
opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo prze-
mysłowe, testowanie pojazdów.

(210) 530854 (220) 2021 06 25
(731) BESHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESHERO

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Tkaniny, 25 Odzież, Dzianina, 35 Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Roz-
powszechnianie reklam.

(210) 531578 (220) 2021 07 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA SŁOWIAŃSKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty 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, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie 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: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby 
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe 
na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej.

(210) 531625 (220) 2021 07 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Valletto

(531) 03.13.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Chusteczki perfumowane, Chusteczki do twa-
rzy, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączo-
ne preparatami czyszczącymi, Chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, Waciki do celów kosmetycznych, Waciki nasączo-
ne środkami do demakijażu, Wata kosmetyczna, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Płyny do czyszczenia, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ust-
nej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Preparaty do prania, 
Płyn do mycia naczyń, Detergenty do zmywania naczyń 
w zmywarkach, Mydła w płynie, Płyny do mycia, Preparaty 
do mycia rąk, Preparaty do mycia do użytku domowego, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Proszki do prania, Mydła 
do prania, Środki zmiękczające do prania, Tabletki do zmy-
warek, Środki do płukania do prania, Preparaty do czysz-
czenia podłóg, Środki do polerowania podłóg i mebli, Pasta 
do podłogi, Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Szampony, 
Płyny do prania, Środki do czyszczenia okien w formie roz-
pylacza, Mydła i żele, 5 Podpaski higieniczne, Pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, Chusteczki odkażające, Chusteczki 
antybakteryjne, Wkładki higieniczne, Tampony, Antybakte-
ryjne środki do mycia rąk, 6 Folia metalowa do gotowania, 
Folia aluminiowa, 16 Toaletowy (Papier -), Ręczniki papierowe 
do osuszania, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Chusteczki 
higieniczne, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki pa-
pierowe do usuwania makijażu, Papier do pieczenia, Papier 
do pakowania żywności, Serwetki stołowe papierowe, Worki 
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na śmieci, Worki i torby papierowe, Worki z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Worki z tworzyw sztucznych na śmieci, 
Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domo-
wego], Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, Folia spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 21 Gąbki, Gąbki kuchenne, Gąbki czyszczące, 
Gąbki kosmetyczne, Gąbki do ciała, Gąbki do oczyszczania 
twarzy, Gąbki do szorowania, Gąbki do użytku domowego, 
Dozowniki papieru toaletowego, Dozowniki do detergen-
tów, Dozowniki mydła w płynie, Dozowniki do mydła w pły-
nie, Serwetniki, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wyciera-
nia kurzu [szmatki], Ścierki do mycia naczyń.

(210) 531918 (220) 2021 07 23
(731) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 health

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Oleje, Tłuszcze jadalne, Pestki słonecznika, 
przetworzone, Jądra pestek owoców, Owoce suszone, 
Susze warzywne, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Konserwowane, mrożone lub gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Pro-
dukty mleczne, Batony spożywcze na bazie orzechów, 
Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, 30 Kawa, 
Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienatu-
ralna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukier-
nicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przypra-
wy), Przyprawy, Lód, Substytuty cukru, Słodziki naturalne, 
Płatki zawierające błonnik, Zioła przetworzone, Słodycze 
bezcukrowe, Pieczywo bezglutenowe, Batony zbożowe 
i energetyczne, Musli, Batony na bazie granoli, Batony 
z musli, Przekąski z musli, Batony z orzechów w karmelu, 
Płatki zbożowe gotowe do spożycia, 31 Produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, 
Zioła nieprzetworzone, Świeże owoce, Świeże warzywa, 
Nasiona, Rośliny naturalne, Słód, 32 Wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owoco-
we, Soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, Woda kokosowa jako napój, Soki warzywne, 
Piwo, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za po-
średnictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz 
sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących to-
warów: dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, 
prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet 
medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy diety do celów weterynaryj-
nych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla 
dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement die-
ty, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, żyw-
ność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, oleje, 
tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, 
owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub 
gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 

jaja, mleko, produkty mleczne, kawa, herbata, kakao, cu-
kier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 
substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające 
błonnik, zioła przetworzone, słodycze bez cukrowe, pie-
czywo bezglutenowe, produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże 
warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, wody mineral-
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, 
batony spożywcze na bazie orzechów, batony organiczne 
na bazie orzechów i ziaren, batony zbożowe i energetycz-
ne, musli, batony na bazie granoli, batony z musli, przeką-
ski z musli, batony z orzechów w karmelu, płatki zbożowe 
gotowe do spożycia, Administrowanie sprzedażą, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów 
detalicznych, Usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, Dostarczanie informacji w zakresie han-
dlu elektronicznego, udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi importowo-
-eksportowe, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlo-
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie infor-
macji handlowych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi doradcze dotyczące 
promocji sprzedaży, Reklama, Reklama radiowa, telewizyj-
na i prasowa, Reklama na stronach internetowych, Promo-
cja sprzedaży, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajmowa-
nie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 532416 (220) 2021 08 05
(731) AUTO WIMAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz Kolonia; 
AUTO WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA AUTO WIMAR

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 12 Samochody, 37 Usługi napraw awarii pojaz-
dów, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 532425 (220) 2021 08 05
(731) PETZ KRZYSZTOF E-BEIGE, Świdwowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Epic TUBE

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Muesli.

(210) 532458 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do ga-
szenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie kom-
puterowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, 
nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefo-
ny, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, 
terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale 
danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale 
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, 
modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, 
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy ze-
wnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biuro-
wy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, 
elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwa-
rzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wy-
świetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radio-
we, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery 
cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagry-
warki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyj-
nych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia moni-
torujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery 
standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-

wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedial-
ne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria 
do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na tele-
fony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na te-
lefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ła-
dowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia 
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mo-
cowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło 
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów 
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów 
telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, 
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz-
nych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia 
polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, długopisy elektroniczne, dłu-
gopisy do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopi-
sy], pióra magnetyczne, pióra [pióra świetlne], pióra magne-
tyczno-optyczne, torby antystatyczne, torby do noszenia 
komputerów, torby przystosowane do noszenia sprzętu wi-
deo, torby przystosowane do noszenia sprzętu fotograficzne-
go, 16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma drukowane, 
druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe druko-
wane, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra [artykuły biu-
rowe], pióra na atrament, pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra 
żelowe, długopisy [artykuły biurowe], długopisy kolorowe, 
ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
papierowe, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, mate-
riały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażo-
we, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administra-
cyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji bizneso-
wej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, pro-
mocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw han-
dlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi pro-
mocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowa-
nie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach 
przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarza-
niem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji 
handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputero-
wej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożyw-
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czej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapozna-
wać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie 
świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji ofert 
usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) 
świadczone na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradz-
two podatkowe, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finan-
sowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatni-
cze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie 

nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji 
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usłu-
gi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomuni-
kacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usłu-
gi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nada-
wania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablo-
wej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmi-
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów 
telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nada-
wanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i trans-
misja programów radiowych, nadawanie i transmisja progra-
mów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzy-
ki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednic-
twem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usłu-
gi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dys-
kusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinfor-
matyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących 
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do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektro-
nicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sate-
litów, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połą-
czenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewo-
dowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie 
i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych trans-
mitowanych za pośrednictwem nadajników naziemnych, roz-
powszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, transport samochodowy, 
transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, trans-
port osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-
portu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wod-
ną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ście-
ków, usługi związane z wywozem śmieci, wyznaczanie poło-
żenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, pośrednic-
two w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży programów ra-
diowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, pro-
dukcja programów telewizyjnych, produkcja programów ra-
diowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostęp-
niania gier, wyboru pakietów programowych programów te-
lewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystry-

bucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicz-
nych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Nauko-
we i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Anali-
za przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Plat-
formy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowe-
go, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, In-
stalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron inter-
netowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek 
internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielę-
gniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdro-
wotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka 
nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społeczno-
ściowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobil-
nych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i ducho-
we, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, 
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi 
agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny 
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki 
radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwię-
ku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizual-
ne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, deko-
dery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, 
dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewi-
zyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygna-
łów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, 
wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyj-
nych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina do-
mowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze 
do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfro-
we, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komu-
nikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria 
do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia 
mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urzą-
dzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, ada-
ptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło 
hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urzą-
dzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów 
telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów ta-
bletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów 
tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-

kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetycz-
ne, pióra [pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, tor-
by antystatyczne, torby do noszenia komputerów, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, gazety, czasopisma drukowane, druki, kalendarze, książki, 
wydawnictwa jednorazowe drukowane, katalogi, komiksy, 
fotografie, notesy, pióra [artykuły biurowe], pióra na atrament, 
pióra kulkowe, pióra wieczne, pióra żelowe, długopisy [arty-
kuły biurowe], długopisy kolorowe, ołówki, materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby papierowe, torby z tek-
tury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, ma-
teriały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały pi-
śmienne, papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace 
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania 
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, plano-
wanie działalności gospodarczej, organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
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w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usłu-
gi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na pre-
zentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa banko-
wego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośred-
nictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe [nie doty-
czy prowadzenia rachunków], usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieru-
chomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunika-
cyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomu-
nikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 

telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszech-
niania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie infor-
macji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, ofe-
rowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja 
wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci 
komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja progra-
mów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprze-
wodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, 
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi tele-
informatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń słu-
żących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja analogo-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych przekazywanych za po-
średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami te-
lewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednic-
twem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyj-
nymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogo-
wych telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem na-
dajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystrybucja cy-
frowych programów telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu infra-
struktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 



104 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypoży-
czanie środków transportu, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiek-
tów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektro-
nicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, orga-
nizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydaw-
nicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawa-
nie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czaso-
pism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja 
nagrań wideo, usługi sprzedaży programów radiowych, wy-
najem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewi-
zyjnych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pa-
kietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, 
usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów tele-
wizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie fil-
mów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wi-
deo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja pro-
gramów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza 
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 

komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Po-
radnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informa-
tycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi do-
radcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, 
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projek-
towanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali in-
ternetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, 
prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i interneto-
wych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu za-
spokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitoro-
wanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nie-
obecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie 
zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie 
relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, 
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w za-
wieraniu znajomości, usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 532460 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
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nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, 
modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny 
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorni-
ki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania 
dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audio-
wizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, 
dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektro-
niczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura 
telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze 
sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, 
wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne 
urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyj-
nych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina do-
mowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze 
do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfro-
we, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komu-
nikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria 
do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia 
mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urzą-
dzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, ada-
ptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło 
hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urzą-
dzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów 
telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów ta-
bletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów 
tabletów, długopisy elektroniczne, długopisy do ekranu doty-
kowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], pióra magnetycz-
ne, pióra [pióra świetlne], pióra magnetyczno-optyczne, tor-
by antystatyczne, torby do noszenia komputerów, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu wideo, torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 35 : Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administra-
cyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji bizneso-
wej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja 
działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, 
informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, pro-
mocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw 
handlowych, organizacja targów handlowych, usługi rekla-
mowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, 
usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, mo-

tywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, 
usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sonda-
że opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profe-
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarza-
nie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, fil-
mowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energe-
tycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglą-
dać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usłu-
gi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa 
w dziedzinie świadczenia usług, usługa polegająca na pre-
zentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, ga-
zowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów po-
chodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym ener-
gii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie-
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycz-
nych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
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umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo podatkowe  
[rachunkowość], usługi dotyczące działalności centrów tele-
fonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji in-
formacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbiera-
nie i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi 
telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania 
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy 
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodo-
wa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie progra-
mów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie 
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośred-
nictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem 
radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nada-
wanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawa-
nie programów telewizji kablowej, nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, 
nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi 
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie do-
stępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletech-
niczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornika-
mi telewizyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-

wych programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, rozpowszechnianie i dystrybucja programów ana-
logowych telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem nadajników naziemnych, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu in-
frastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształ-
cenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie 
imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działal-
ność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kultural-
nych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowa-
nie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, 
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawa-
nie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, 
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, usługi sprzedaży 
programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji telewi-
zyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyj-
ne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępnia-
nia wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie na-
grań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja 
filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyj-
nych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane  
on-line, usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 532671 (220) 2021 08 12
(731) PURESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) puresa
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(531) 01.15.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów bambusowych, Sprze-
daż artykułów higienicznych, Sprzedaż artykułów sporto-
wych i rekreacyjnych.

(210) 532686 (220) 2021 08 13
(731) STEĆ GRZEGORZ GREGOTECH, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G greGO TECH towards the goal

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 Urządzenia myjące, Urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, 35 Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Administrowanie sprzedażą, 
37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Czyszczenie 
maszyn, Usługi ślusarskie [naprawa], 42 Inżynieria mecha-
niczna, Projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń 
o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności 
powietrza], Inżynieria techniczna, Doradztwo techniczne.

(210) 532687 (220) 2021 08 13
(731) JOYLAND FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowny)
(540) NORTHSTAR
(510), (511) 28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekora-
cyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Ozdoby choinko-
we, Dzwonki na choinkę, Łańcuchy do dekoracji choinek, 
35 Usługi sprzedaży towarów: dekoracje świąteczne, akce-
soria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, ozdoby 
choinkowe, dzwonki na choinkę, łańcuchy do dekoracji 
choinek, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż powierzchni 
reklamowej, również w Internecie, Badania poziomu ob-
sługi klientów, Organizowane targów, pokazów, konferen-
cji oraz wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Pośrednictwo w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośred-
nictwa handlowego polegające na pośredniczeniu po-
między kupującym i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu 
kontraktów handlowych, Usługi w zakresie promowania 
towarów i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie 
franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisin-
gowymi, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzeda-
ży, Usługi agencji eksportowo-importowych.

(210) 532816 (220) 2021 08 15
(731) SKOTNICZNY JAKUB CONSULTING, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WINE&more

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 19.07.01, 19.07.09, 26.04.01, 
26.04.16

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe: wina, gorzkie nalewki, 
koktajle, miody pitne, likiery wspomagające trawienie, wódka, 
napoje alkoholowe zawierające owoce, 35 Sprzedaż artykułów 
spożywczych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych 
hurtowa, detaliczna, za pomocą Internetu lub domów wysyłko-
wych, destylowanie, ratyfikowanie, mieszanie alkoholi, pośred-
nictwo w sprzedaży miejsc na cele reklamowe we wszelkiego 
rodzaju mediach, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, doradztwo w zakresie zarządzania winnicą, two-
rzenia i zarządzania siecią sklepów, winiarni, placówek gastro-
nomicznych i hoteli, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamowych 
i promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie tekstów re-
klamowych, pośrednictwo handlowo-usługowe, prowadzenie 
interesów osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, pozyskiwanie informacji do baz danych, Wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem 
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, dekorowanie 
wystaw, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi w zakresie organiza-
cji: imprez muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kultu-
ralnych, rekreacyjnych, wszelkich form publicznych występów 
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub 
szkoleniowym, organizacja pokazów z wykorzystaniem wszyst-
kich metod słownych, usługi w zakresie: edukacji w tym szkoleń 
i kursów z zakresu winiarstwa, obsługi dyskotek, organizowa-
nie konferencji, konkursów, bali, spotkań towarzyskich, przyjęć, 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rezerwowanie miejsc 
na imprezy kulturalne, produkcja filmów w tym szkoleniowych 
związanych z tematyką winiarstwa, publikowanie książek, usługi 
w zakresie prowadzenia galerii sztuki, 43 Usługi w zakresie pro-
wadzenia: winiarni, kawiarni, lokali gastronomicznych, hoteli, 
moteli, catering, dowóz potraw i alkoholi.

(210) 532836 (220) 2021 08 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILAC Baby
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 02.05.06, 26.15.01, 26.01.01, 
26.01.06, 19.13.21

(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Ko-
smetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, 
Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycz-
nych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Prepa-
raty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepion-
ki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądziko-
we, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opa-
trunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty wete-
rynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, 
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 
10 Wyroby medyczne w postaci terapeutycznych plastrów, 
okładów, sprayów, kropli, płynów, Żadne z ww. nie mają 
przeznaczenia ortopedycznego.

(210) 532837 (220) 2021 08 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILAC

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.06, 26.15.01, 26.04.04, 19.13.21
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twa-
rzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze 
do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej 
i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płuka-
nia jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji 
włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, Produkty 
perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących będące 
przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nie-
lecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki ete-
ryczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, Preparaty i substancje lecznicze, 
Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały 
do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobój-
cze do celów medycznych, Produkty biologiczne do ce-
lów medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady 
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, 
Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do ce-
lów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, 
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmac-
niające, 10 Wyroby medyczne w postaci terapeutycz-
nych plastrów, okładów, sprayów, kropli, płynów, Żadne  
z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.

(210) 533087 (220) 2021 08 24
(731) PALUCH PIOTR GABINET PALUCH, Opole
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.01.14
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Ortope-
dyczne środki lecznicze, 24 Dopasowane pokrowce na ma-
terace, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artyku-
łów ortopedycznych, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, 38 Usługi komunikacyjne świadczo-
ne drogą elektroniczną, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 Usługi fizjoterapii, 
Poradnictwo medyczne, Opieka zdrowotna dotycząca gim-
nastyki korekcyjnej, Masaż, Usługi konsultacji związane z ma-
sażami, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycz-
nych, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Rehabilitacja 
fizyczna, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem 
osób, Rehabilitacja zespołów bólowych kręgosłupa, Terapia 
manualna [leczenie narządów ruchu], Rehabilitacja ruchowa.

(210) 533389 (220) 2021 08 31
(731) HASIUK ŁUKASZ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Orzechownia
(510), (511) 29 Batoniki na bazie orzechów będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Bato-
ny na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, 
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy na bazie warzyw, 
Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy owocowe, Chip-
sy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy ziemniaczane, Chipsy 
ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane 
w postaci przekąsek, Daktyle, Dżemy, Dżemy owocowe, Ga-
lareta migdałowa, Galaretki owocowe, Galaretki z warzyw, 
Gotowane orzechy, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandy-
zowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Masło 
arachidowe, Masło migdałowe, Masło z orzechów, Masło 
z orzechów nerkowca, Mielone orzechy, Mieszanki owoców 
i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przeką-
sek składające się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, Mieszanki przekąsek składające się z suszo-
nych owoców i orzechów przetworzonych, Migdały prze-
tworzone, Migdały spreparowane, Migdały mielone, Mleko 
kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko 
kokosowe do stosowania jako napój, Mleko kokosowe prosz-
ku, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinar-
nych, Mleko z orzeszków ziemnych, Nadzienie bakaliowe 
z owocami konserwowanymi, Napoje mleczne o smaku ka-
kaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością mleka, Napoje 
mleczne z kakao, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napo-
je na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka orzechowego, 
Napoje na bazie mleka zawierające kawę, Napoje na bazie 
nabiału zawierające owies, Nasączone rodzynki, Nasiona ja-
dalne, Nasiona przetworzone, Olej arachidowy do celów 
spożywczych, Olej sezamowy, Olej z orzecha palmowego 
do żywności, Olej z orzechów, Olej z orzechów ziemnych, 
Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy 
glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orze-
chy konserwowane, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, 
Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy 
przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy 
z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziem-
ne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, 
Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Pasta tahini z ziarna 
sezamowego, Pasta z orzechów laskowych, Pasty do kromek 
zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, 
Pasty do smarowania składające się głównie z orzechów, Pa-

sty do smarowania składające się z orzechów laskowych, Pa-
sty na bazie orzechów, Pasty przyrządzone z orzechów, Pa-
sty warzywne, Pestki słonecznika przetworzone, Pieczone 
kasztany, Polewy orzechowe, Powlekane orzeszki ziemne, 
Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy makadamia, 
Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pi-
stacjowe, Preparowane orzechy torreja, Preparowane orze-
chy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Produkty z su-
szonych owoców, Proszek kokosowy, Przekąski na bazie ko-
kosu, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski z owoców, Przetworzone daktyle, Przetworzo-
ne migdały ziemne, Przetworzone orzechy arekowe, Prze-
tworzone orzechy laskowe, Przetworzone orzechy pekan, 
Przetworzone orzeszki piniowe, Przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Rodzyn-
ki, Rodzynki korynckie, Słodkie nadzienia z owoców, Solone 
orzechy nerkowca, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy 
olej sezamowy, Sułtanki, Suszona żurawina, Suszone daktyle, 
Suszone orzechy kokosowe, Suszone orzechy, Suszone owo-
ce, 30 Baklava, Batoniki, Batoniki cukiernicze, Batoniki energe-
tyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki na bazie cze-
kolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
pszenicy, Batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, Bato-
niki owsiane, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki 
z polewą czekoladową, Batoniki zawierające mieszankę zia-
ren, orzechów i suszonych owoców będące wyrobami cu-
kierniczymi, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posił-
ków, Batony czekoladowe, Batony gotowe do spożycia 
na bazie czekolady, Batony lodowe, Batony sezamowe, Bato-
ny spożywcze na bazie zbóż, Batony z orzechów w karmelu, 
Batony zbożowe, Batony zbożowe i energetyczne, Chałwa, 
Chipsy będące produktami zbożowymi, Chipsy kukurydzia-
ne, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy kukury-
dziane o smaku wodorostów, Chipsy ryżowe, Chipsy taco, 
Chipsy tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupiące pieczywo, Chrup-
ki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe w kształcie 
kulek, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, 
Ciasta z bakaliami, Ciasteczka, Ciasteczka migdałowe, Ciastka 
czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka ryżowe, Ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, Ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, Ciasto do pieczenia ciastek, Ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygo-
towywania, Ciasto migdałowe, Cienkie płaty czekoladowe 
zawierające mielone ziarna kawy, Cukierki, Cukierki bez cu-
kru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia na bazie żelaty-
ny, Cukierki inne niż do celów medycznych, Cukierki karmel-
ki, Cukierki krówki, Cukierki miętowe, Cukierki na bazie skrobi, 
Cukierki pomadki, Cukierki w kształcie laski, Cukierki wykona-
ne ręcznie, Cukierki z kakao, Cukierki z karmelem, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada do wyrobów 
cukierniczych i chleba, Czekolada mleczna, Czekolada 
mleczna w tabliczkach, Czekolada na polewy lub posypki, 
Czekolada nielecznicza, Czekolada pitna, Czekolada w prosz-
ku, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekola-
da z japońskim chrzanem, Czekoladki, Czekoladki umiesz-
czone w kalendarzu adwentowym, Czekoladki w kształcie 
koników morskich, Czekoladki w kształcie muszelek, Czeko-
ladki w kształcie pralinek, Czekoladki wykonane z cukru, Cze-
koladki z likierem, Czekoladki z nadzieniem, Czekoladki z na-
dzieniem piankowym, Czekoladowa kawa, Czekoladowe 
dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, Czekoladowe na-
poje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub wa-
rzyw, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wafle kar-
melowe, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Deko-
racje z czekolady do wyrobów cukierniczych, Dekoracje 
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z czekolady na choinki, Desery czekoladowe, Desery lodowe, 
Desery z muesli, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe 
inne niż olejki eteryczne, Ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kakao 
do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kawy, 
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów 
żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje kawowe, Esencje spo-
żywcze inne niż olejki eteryczne, Fondant, Gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe 
babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, Gotowe desery 
na bazie czekolady, Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe mieszanki do piecze-
nia, Gotowe napoje kawowe, Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Herbatni-
ki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki do aperitifu, Herbatni-
ki do sera, Herbatniki o smaku owocowym, Herbatniki obla-
ne czekoladą, Herbatniki owsiane spożywcze, Herbatniki pe-
tit-beurre, Herbatniki słodowe, Herbatniki słodowe do spoży-
cia przez ludzi, Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbat-
niki w połowie oblane polewą czekoladową, Herbatniki 
z polewą lukrową, Herbatniki zawierające owoce, Herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, Herbatniki 
zbożowe do spożycia przez ludzi, Jadalne ornamenty choin-
kowe, Jadalne ozdoby choinkowe, Jadalne wafle, Jajka czeko-
ladowe, Kakao, Kakao do sporządzania napojów, Kakao gra-
nulowane, Kakao palone, Kakao w napojach, Kakao w prosz-
ku, Kakaowe napoje, Kapsułki z kawą, Karmel, Karmel z solo-
nym masłem, Karmelki miękkie, Karmelki twarde, Karmelki 
twarde lukrowane, Karmelki z nadzieniem, Kawa, Kawa aro-
matyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa granulowana, Kawa 
liofilizowana, Kawa nienaturalna, Kawa palona, Kawa roz-
puszczalna, Kawa w napojach, Kawa w proszku, Koncentraty 
kawy, Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy nadziewane serem, 
Krakersy o smaku owocowym, Krakersy o smaku przypraw, 
Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy 
o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy solone, Kraker-
sy z mąki Grahama, Krakersy z preparatów zbożowych, Kre-
my czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania, Kre-
my na bazie kakao w postaci past do smarowania, Króliczki 
z czekolady, Krówki czekoladowe, Kruche ciastka, Kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, 
Kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, 
Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Kruche cia-
sto, Kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, Kukurydza 
prażona pokryta karmelem, Kukurydza prażona w kuchence 
mikrofalowej, Kukurydza przetworzona, Kukurydza przetwo-
rzona do spożycia przez ludzi, Kukurydza smażona, Landryn-
ki, Lizaki, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, 
Lizaki lodowe zawierające mleko, Lizaki mrożone, Lodowe 
słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody aromatyzowane 
alkoholem, Lody bez mleka, Lody jadalne, Lody mleczne, 
Lody na bazie jogurtu, Lody na patyku, Lody smaku czekola-
dowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, 
Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu Sandwich, Lody 
w proszku, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody z owocami, 
Lody zawierające czekoladę, Makaroniki kokosowe, Marce-
pan, Marcepan w czekoladzie, Mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka orzechowa, 
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszanka do ciasta, 
Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do ciast, Mieszanki 
do kremu budyniowego, Mieszanki do lodów, Mieszanki 
do nadzienia będące artykułami spożywczymi, Mieszanki 
do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu Brow-

nie, Mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, Mie-
szanki do rożków lodowych, Mieszanki do sporządzania 
ciast, Mieszanki do wypieku muf finek, Mieszanki kakaowe, 
Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy 
słodowej i kakao, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki 
na ciastka, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Mieszanki wyciągów 
z kawy słodowej i kawy, Migdały w cukrze, Migdały w pole-
wie czekoladowej, Miodowe cukierki nie do celów medycz-
nych, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożona kawa, Muesli, 
Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Nadzienia czeko-
ladowe do wyrobów piekarniczych, Nadzienia na bazie cze-
kolady, Nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast, Na-
dzienia na bazie kawy, Nadzienie do słodyczy, Nadzienie 
na bazie kremu budyniowego do tortów i ciasto, Nadziewa-
na czekolada, Napoje czekoladowe, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Napoje gazowane na bazie kawy, kakao lub cze-
kolady, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe, Napoje 
kawowe z mlekiem, Napoje mrożone na bazie czekolady, 
Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie 
kawy, Napoje na bazie czekolady z mlekiem, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawiera-
jące lody, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Napoje o smaku czekoladowym, 
Napoje składające się głównie z czekolady, Napoje składające 
się głównie z kakao, Napoje składające się głównie z kawy, 
Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekola-
dy, Napoje sporządzone z kakao, Napoje w proszku zawiera-
jące kakao, Napoje z lodów, Napoje zawierające czekoladę, 
Napoje zawierające kakao, Nielecznicze cukierki, Nieleczni-
cze cukierki z alkoholem, Nielecznicze słodycze do żucia 
z płynnym nadzieniem owocowym, Nielecznicze słodycze 
na bazie alkoholu, Nielecznicze słodycze na bazie miodu, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, Nugat, 
Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w po-
lewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w pole-
wie czekoladowej, Orzeszki ziemne zatopione w karmelo-
wym batoniku, Owoce w polewie czekoladowej, Owsianka, 
Owsianka błyskawiczna, Palone ziarna kawy, Pałeczki z orze-
chami pekan, Pasta migdałowa, Pasta sezamowa, Pasty cze-
koladowe, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe 
do smarowania, Pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, 
Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów 
do smarowania kanapek, Pierniczki, Piernik, Płatki kukurydzia-
ne, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe do spożycia przez 
ludzi, Płatki owsiane i pszeniczne, Płatki pszenne, Płatki śnia-
daniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki śniadaniowe 
o smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płat-
ki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, 
Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe za-
wierające owoce, Płatki zbożowe, Płatki zbożowe gotowe 
do spożycia, Popcorn, Popcorn powlekany karmelem z kar-
melizowanymi orzechami, Popcorn smakowy, Posypka cze-
koladowa, Posypka w formie koralików kolorowego cukru, 
Pralinki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym 
nadzieniem, Praliny z waflem, Prażone i mielone ziarna seza-
mu do użytku jako przyprawy, Precelki, Precle pokryte czeko-
ladą, Preparaty na bazie kakao, Preparaty roślinne zastępują-
ce kawę, Preparaty z kakao, Produkty cukiernicze uformowa-
ne z czekolady, Produkty na bazie czekolady, Produkty spo-
żywcze z cukru do przyrządzania deserów, Produkty zbożo-
we w postaci batonów, Przekąski na bazie kukurydzy, Przeką-
ski na bazie wafli ryżowych, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski 
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składające się głównie ze zboża, Przekąski składające się 
z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie kukurydzy, 
Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
w postaci ciast owocowych, Przekąski wieloziarniste, Przeką-
ski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki kuku-
rydzianej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wy-
konane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, 
Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane 
z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, 
Przekąski z pieczywa chrupkiego, Przekąski z produktów 
zbożowych, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Pudding 
ryżowy, Pumpernikiel, Słodkie dekoracje do ciast, Słodkie 
drożdżowe bułki duńskie, Słodkie herbatniki do spożycia 
przez ludzi, Słodkie lub słone herbatniki, Słodkie pasty 
do smarowania na bazie miodu, Słodycze bez cukru, Słody-
cze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, 
Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słody-
cze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze nielecznicze, Sło-
dycze słodzone ksylitolem, Słodycze w formie musów, Słody-
cze z gotowanego cukru, Słodycze z oleju sezamowego, 
Słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, 
Słodycze z żeńszeniem, Słodycze zawierające owoce, Słone 
krakersy, Słone sosy, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, Sorbety, Sos arachidowy, Sosy o smakach orzecho-
wych, Substancje nadające smak jako dodatek do napojów 
inne niż olejki eteryczne, Substytuty czekolady, Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty kawy na bazie warzyw, Substytu-
ty kawy na bazie zbóż lub cykorii, Sztuczna kawa lub prepa-
raty roślinne zastępujące kawę, Wiórki do wyrobów cukierni-
czych z masła orzechowego, Wyroby ciastkarskie nadziewa-
ne owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby ciastkar-
skie z owocami, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
czekoladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze do deko-
racji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze lukrowane 
nie dla celów medycznych, Wyroby cukiernicze mrożone, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze o ni-
skiej zawartości węglowodanów, Wyroby cukiernicze o sma-
ku czekoladowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cu-
kiernicze w formie gotowych deserów, Wyroby cukiernicze 
w formie lizaków, Wyroby cukiernicze w formie makaroni-
ków, Wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, Wyroby cu-
kiernicze w polewie cukrowej, Wyroby cukiernicze w pole-
wie czekoladowej, Wyroby cukiernicze w postaci orzechów 
w polewie, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukierni-
cze z mąki, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyro-
by cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cu-
kiernicze z sezamu, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze w formie goto-
wych deserów, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, 31 Na-
siona, Nasiona jadalne nieprzetworzone, Nasiona lnu, Nasio-
na roślin, Nasiona słonecznika, Nerkowce zachodnie świeże, 
Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzone kokosy, Nieprze-
tworzone nasiona chia, Nieprzetworzone nasiona oleiste, 
Nieprzetworzone orzechy, Nieprzetworzone orzechy jadal-
ne, Nieprzetworzone orzeszki ziemne, Nieprzetworzone sie-
mię lniane, Nieprzetworzone surowe zboża, Nieprzetworzo-
ne ziarna do jedzenia, Nieprzetworzony sezam jadalny, Orze-
chy, Orzechy arekowe, świeże, Orzechy brazylijskie świeże, 
Orzechy ginkgo świeże, Orzechy kokosowe, Orzechy koli, 

Orzechy laskowe, Orzechy świeże, Orzeszki arachidowe świe-
że, Otręby pszenne, Otręby zbożowe, Siemię lniane, Surowe 
i nieprzetworzone ziarna, Surowe jądra orzechów, Surowe 
kokosy, Surowe orzechy, Świeże kokosy, Świeże migdały 
ziemne, Świeże orzechy koli, Świeże orzechy laskowe, Świeże 
orzechy pekan, Świeże orzechy pistacjowe, Świeże orzechy 
włoskie, Świeże orzeszki nerkowca, Świeże orzeszki piniowe, 
Świeże owoce palmy, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zio-
ła, Ziarna, Ziarna naturalne, Ziarna z kiełkami, Ziarno kakaowe 
w stanie surowym, Ziarno surowych orzechów.

(210) 533398 (220) 2021 08 31
(731) PORADA ŁUKASZ MEX-SYSTEM, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m-s

(531) 27.05.01, 27.05.22, 24.17.01, 24.17.05
(510), (511) 20 Meble, składowe elementy do mebli, akce-
soria meblowe, niemetalowy osprzęt do mebli, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, 
wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią takich towarów 
jak: meble, składowe elementy do mebli, akcesoria meblowe, 
osprzęt do mebli.

(210) 533598 (220) 2021 09 03
(731) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY  

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACCORD INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON 

DRUG SCIENCES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 533798 (220) 2021 09 10
(731) KRAWCZUK WALDEMAR, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAFIR

(531) 03.07.23, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Etui na banknoty, 
Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, 
Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i tor-
by podróżne, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakiewki skórza-
ne, Sakwy, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe 
torby, Torby, Torby na zakupy, Torby podróżne, Torby pla-
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żowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Toreb-
ki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Koszule, 
Koszulki z krótkim rękawem, Bluzy z kapturem, Bluzy dreso-
we, Spodnie, Nakrycia głowy, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie 
dresowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież 
wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież 
sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawni-
ki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], 
Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kąpielówki, 
Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadru-
kami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], 
Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież, termoizolacyj-
nych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Raj-
stopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, T-shirty z krótkim 
rękawem, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna 
damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bie-
lizna dla mężczyzn, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich 
towarów jak: parasole, aktówki, bagaż, etui na banknoty, 
etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui na wizytów-
ki, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry 
i torby podróżne, małe walizki, małe plecaki, małe torby 
dla mężczyzn, plecaki, portfele, portmonetki, sakwy, sa-
kiewki skórzane, saszetki biodrowe, teczki i aktówki, spor-
towe torby, torby, torby na zakupy, torby podróżne, torby 
plażowe, torby uniwersalne, torby zakupowe, torebki, to-
rebki damskie, walizeczki, walizki, walizy, zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], bielizna, obuwie, czapki [nakrycia 
głowy], czapki i czapeczki sportowe, garnitury, koszule, 
koszulki z krótkim rękawem, bluzy z kapturem, bluzy dre-
sowe, spodnie, nakrycia głowy, podkoszulki, kurtki, spodnie 
dresowe, odzież, odzież treningowa, odzież męska, odzież 
wieczorowa, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież 
sportowa, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież dla 
chłopców, odzież męska, damska i dziecięca, bezrękawni-
ki, bikini, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, body [odzież], 
chusty, szale na głowę, dżinsy, getry, golfy, kąpielówki, ko-
miniarki, kostiumy, kostiumy kąpielowe, koszulki polo, ko-
szulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, 
krótkie spodnie, legginsy, maski ochronne [odzież], ocie-
placze, odzież wodoodporna, odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, paski [odzież], piżamy, płaszcze, rajstopy, 
rękawiczki [odzież], skarpetki, spodenki, spódnice, sukienki 
damskie, swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, 
podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podko-
szulki z długimi rękawami, bielizna nocna, bielizna damska^ 
bielizna osobista, bokserki damskie [bielizna], bielizna dla 
mężczyzn.

(210) 533920 (220) 2021 11 02
(731) ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LETNISKO LETNIA SCENA KONCERTOWA W ŁODZI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 26.01.01, 
26.01.06

(510), (511) 16 Papier, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, ulotki, kalendarze, pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, wydruki graficzne, zakładki do książek, broszury, 
drukowane publikacje, torebki do pakowania (koperty, wo-
reczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje dru-
kowane, prospekty, albumy, bilety, mapy, książki, komiksy, 
katalogi, karty, fotografie, czasopisma, kartki z życzeniami,  
35 Agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), działalność 
artystyczna (usługi impresariów), marketing, materiały re-
klamowe, ogłoszenia reklamowe, projektowanie materiałów 
reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni 
reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy 
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, reklama telewizyjna, uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, 38 Agencje informacyjne, 
agencje prasowe, komunikacja radiowa, przesyłanie informa-
cji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych,  
41 Edukacja, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongre-
sów, organizowanie konkursów (edukacyjna lub rozrywka), 
publikowanie książek, organizowanie i prowadzenia warszta-
tów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie spektakli [impresariat], 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
przedstawień teatralnych, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, reali-
zacja spektakli, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka 
[widowiska], wystawianie spektakli, telewizyjne programy 
rozrywkowe.

(210) 534042 (220) 2021 09 16
(731) ŚWIĘTOCHOWSKI PATRYK, Sokołowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOWATAHA
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 14.01.13, 
14.01.16

(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport.

(210) 534063 (220) 2021 09 17
(731) KLEIB, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB ARCTIC WHITE

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów 
budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elemen-
ty budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Elementy 
budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy bu-
dowlane z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], 
Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa za-
prawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszy-
wo, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budow-
lane (nie z metalu), Materiały budowlane na bazie wapna,  
Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materia-
ły cementujące, Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Mie-
szanka zaprawy murarskiej, Mieszanki cementowe, Mieszanki 
do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały 
do użytku w budownictwie, Niemetalowe części konstruk-
cyjne do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tyn-
kowa, Okładziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budow-
lany, Piasek do użytku w budownictwie, Podłogi betonowe, 
Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, Preparaty 
cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy wy-
konany z kolorowej sztucznej żywicy.

(210) 534219 (220) 2021 11 26
(731) HEMPSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR + HEMPSKY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, 5 Suplement diety dla ludzi 
i zwierząt, 31 Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona.

(210) 534486 (220) 2021 09 24
(731) ZAREMBA ŁUKASZ PIOTR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) .stage agency

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 16.03.25, 
24.09.01, 24.09.24, 26.01.01

(510), (511) 35 Promocja/promowanie artystów, Prowadze-
nie kanału promocyjnego na kanale internetowym youtube, 
41 Organizacja wydarzeń artystycznych/kulturalnych, Orga-
nizacja imprez, koncertów, tras koncertowych, wydarzeń 
okolicznościowych, Produkcja muzyczna, Produkcja filmowa, 
Wydawnictwo płytowe, Studio nagraniowe, Studio filmowe.

(210) 534780 (220) 2021 10 05
(731) MODRZYK DAGMARA TARANIO, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARANIO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki naturalne, Kremy do pielęgnacji skór, Serum, 
kosmetyki brązujące, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki 
kolorowe, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki do twarzy, 
kosmetyki do ciała, toniki, hydrolaty, balsamy, musy, kosme-
tyki do włosów, odżywki, 21 Urządzenia kosmetyczne do do-
zowania kosmetyków, urządzenia kosmetyczne niemedycz-
ne do dozowania kosmetyków, urządzenia kosmetyczne 
do aplikacji kosmetyków, kosmetyczne aparaty i instrumen-
ty do dozowania kosmetyków, aplikatory do kosmetyków 
(urządzenia kosmetyczne), kompaktowe urządzenia kosme-
tyczne do dozowania kosmetyków, aplikatory kosmetyczne, 
35 Usługi w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich, 
w tym przez Internet, różnych towarów pozwalające nabyw-
cy je oglądać i kupować w sklepach, supermarketach i hur-
towniach oraz online oferujących: Świece, Świeczki, Zestawy 
świeczek, Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświe-
tlenia, Knoty do świec, Knoty do świec [oświetlenie], Świe-
ce okolicznościowe, Długie cienkie świece, Świece stołowe, 
Świece perfumowane, Świece zapachowe, Zapachowe świe-
ce aromaterapeutyczne, Świece w puszkach, Świece pływa-
jące, Świeczki do podgrzewaczy, Świece łojowe, Świece wo-
tywne, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, 
Świece pochłaniające dym, świece naturalne, świece sojowe, 
kokosowe, rzepakowe, świece z drewnianym knotem, świece 
w szkle, świece zamykane, świece z drewnianym zamknię-
ciem, kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosme-
tyki naturalne, Kremy do pielęgnacji skór, Serum, kosmetyki 
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brązujące, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki do twarzy, kosmetyki 
do ciała, toniki, hydrolaty, balsamy, musy, kosmetyki do wło-
sów, odżywki, urządzenia kosmetyczne medyczne, urządze-
nia kosmetyczne niemedyczne, urządzenia kosmetyczne, 
medyczne aparaty i instrumenty, kosmetyczne aparaty i in-
strumenty, Aplikatory do kosmetyków (urządzenia), kosme-
tyczne kompaktowe urządzenia, Kuferki kosmetyczne, Ko-
smetyczki, Kopertówki, Zestawy podróżne, Walizki, Torebki, 
Torby, Ręczniki, Ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, 
Opaski tekstylne, rękawice tekstylne, woreczki tekstylne, szla-
froki, chusty, parea, kocyki, koce plażowe, maty, szaliki, czapki, 
kapelusze, nerki, koszulki, lusterka, przyrządy kosmetyczne.

(210) 535215 (220) 2021 10 13
(731) FIDOWICZ JAN JAWIT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMBOL SMAKU

(531) 05.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, konserwy mięsne, koncen-
traty i ekstrakty mięsne, ryby nieżywe, konserwy i przetwory 
rybne, drób nieżywy, dziczyzna, jaja, mleko i produkty mlecz-
ne, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, masło orzechowe, ole-
je i tłuszcze jadalne, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślin-
ne do gotowania, owoce i warzywa konserwowe, mrożone, 
puszkowane, suszone i gotowane, przetwory jarzynowe, soja 
konserwowana spożywcza, kompoty, konserwowane, mro-
żone, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce lukro-
wane, marmolada, miąższ owoców, owoce kandyzowane, 
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce w puszkach, chipsy owocowe, napoje sojowe, pasz-
tety i kotlety sojowe, tofu, galaretki jadalne, sos żurawinowy, 
przekąski na bazie owoców, pikle, pulpa owocowa - mia-
zga owocowa, sałatki owocowe, sałatki warzywne, galaretki 
owocowe, skórki owocowe, kapusta kiszona, ogórki kiszone, 
ogórki konserwowe, warzywa konserwowane, grzyby kon-
serwowane, warzywa w puszkach, kiszone warzywa, soki 
roślinne do gotowania, przecier jabłkowy, przecier pomi-
dorowy - koncentraty, przekąski na bazie owoców, suszone 
owoce i warzywa, bulion, zupy, zupy jarzynowe - przetwory, 
rosół, tahini - pasta z ziarna sezamowego, korniszony, owoco-
we chipsy, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy 
ziemniaczane, hummus - pasta z ciecierzycy, kandyzowane 
owoce, warzywa gotowane, owoce gotowane, soczewica 
konserwowana, przetworzone owady, larwy, liofilizowane 
owoce, liofilizowane owoce w czekoladzie, cytryny w syro-
pie, Artykuły żywnościowe rolnictwa ekologicznego- mię-
so, wędliny, konserwy mięsne, konserwy i przetwory rybne, 
owoce i warzywa konserwowane, mrożone, puszkowane, 
suszone i gotowane, jaja, galaretki jadalne, dżemy, konfi-
tury, masła orzechowe, oleje i tłuszcze jadalne, przetwory 
jarzynowe, marmoladę, warzywa konserwowane, kiszone-
warzywa, kompoty, miąższ owoców, owoce kandyzowa-
ne, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w puszkach, 
30 Biszkopty, chałwa, chipsyjako produkty zbożowe, chleb, 
ciastka, cukierki, galaretki owocowe jako słodycze, herbatniki, 
piernik, ketchup - sos, krakersy, majonezy, makarony, mącz-
ne ciasta, potrawy na bazie mąki, musztarda, naleśniki, sosy, 

napoje na bazie herbaty, pastylki - cukierki, paszteciki, plac-
ki, potrawy na bazie mąki, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, 
mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, miód, syropy 
owocowe, syropy, ocet, czekolada, czekoladki, ciasto, napoje 
na bazie czekolady, herbata mrożona, napoje na bazie kakao, 
wyroby z kakao, kanapki, karmelki - cukierki, napoje na ba-
zie kawy, sos sojowy, przyprawy, sól kuchenna, drożdże, lody 
spożywcze, sosy do sałatek, płatki i produkty zbożowe, sło-
dycze i wyroby cukiernicze, chleb, bułki, ryż, kasze, mąka spo-
żywcza, cukier, musy deserowe, pesto, muesli, napary inne 
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, sosy sałatkowe, Artykuły żywno-
ściowe rolnictwa ekologicznego- ciastka, cukierki, ketchupy, 
majonezy, makarony, musztardy, sosy, kawa, herbata, kakao, 
miód, syropy owocowe, syropy, ocet, czekolada, czekoladki, 
ciasto, sosy do sałatek, słodycze i wyroby cukiernicze, chleb, 
bułki, ryż, kasze, pesto, muesli, 32 Soki owocowe, soki wa-
rzywne, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe, syropy, bezalkoholowe napoje 
na bazie miodu, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe 
napoje owocowe, lemoniada, nektary owocowe bezalkoho-
lowe, syropy do napojów, Artykuły żywnościowe rolnictwa 
ekologicznego- soki owocowe, soki warzywne, napoje owo-
cowe, syropy, lemoniada, nektary owocowe bezalkoholowe, 
syropy do napojów.

(210) 535246 (220) 2021 10 13
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI Vita Solis D3+K2

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 
26.01.01, 26.01.03, 27.05.01

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 535276 (220) 2021 10 14
(731) SŁONECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNA SPRAWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Flaki, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, koncentraty, konserwy rybne, placki ziemnia-
czane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, 
oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyro-
by garmażeryjne rybne, sery, owoce i warzywa suszone, kon-
fitury, galaretki, kisiele, koncentraty, dżemy, powidła, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzo-
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ne w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spo-
życia, 30 Aromaty do żywności, pieczywo, chipsy zbożowe, 
czekolada, gofry, kanapki, kukurydza prażona, lody, desery 
lodowe, makarony, pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, prepa-
raty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo, 
pieczywo zamrożone, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa, 
herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, miód, musz-
tarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, paszteciki, 
prażona kukurydza, spaghetti, suchary, sorbety, 32 Wody 
gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalko-
holowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów, 
33 Napoje alkoholowe, brandy, whisky, wina, wódki, likiery, 
koktajle alkoholowe, 43 Usługi gastronomiczne, prowadze-
nie hoteli, zajazdów, lodziarni, catering, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje sa-
moobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz 
dostawa potraw na zamówienie.

(210) 535304 (220) 2021 10 15
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BonTon MEN

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 3 Szampony.

(210) 535630 (220) 2021 10 23
(731) PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kulinaria

(531) 29.01.13, 26.04.03, 26.04.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 1 Chemiczne dodatki do żywności, Askorbi-
nian sodu na potrzeby przemysłu spożywczego, Karagenina 
do użytku przy produkcji żywności, Fosforan sodu, Agar, Al-
bumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Alginiany 
dla przemysłu spożywczego, Azotany, Bezwodnik kwasu 
octowego, Białko zwierzęce [surowiec], Celuloza, Chlorki, 
Dekstryna, Ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, 
Emulgatory, Enzymy dla przemysłu spożywczego, Enzymy 
mlekowe dla przemysłu spożywczego, Glicerydy, Glukoza dla 
przemysłu spożywczego, Gluten dla przemysłu spożywcze-
go, Humus, Kazeina dla przemysłu spożywczego, Krzemiany, 
Kwasy tłuszczowe, Octany, Potas (K), Preparaty do wędzenia 
mięsa, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji, Siarczany, 
Sole wapnia, Substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, Węglany, 29 Alginiany do celów kulinarnych, Aloes 
spożywczy, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, 
Preparaty do produkcji bulionów, Cebula konserwowana, 
Chipsy owocowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy ziem-
niaczane, Czosnek [konserwowany], Daktyle, Drób nieżywy, 
Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów 
spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Flaki, Galaretki, 
Galarety mięsne, Galbi [danie z grillowanego mięsa], Groszek 
konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta 
z awokado], Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pa-

sta z ciecierzycy], Jagody konserwowane, Jaja, Jaja w prosz-
ku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Ka-
szanka, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompozycje 
owoców przetworzonych, Koncentraty rosołowe, Konserwo-
wane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kor-
niszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem 
na bazie masła, Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, 
Lecytyna do celów kulinarnych, Liofilizowane mięso, Łój spo-
żywczy, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło kokosowe [olej 
kokosowy], Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso so-
lone, Mięso mielone [mięso siekane], Mleczne produkty, Mle-
ko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko sfermentowane, Mleko skon-
densowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Nasiona prze-
tworzone, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
Olej kukurydziany spożywczy, Olej palmowy jadalny, Olej 
słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadal-
ny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia 
lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oli-
wek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Osłonki 
kiełbas, naturalne lub sztuczne, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce w puszkach, Pa-
sta z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owo-
ców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasztet 
z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie 
ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniacza-
ne, Podpuszczka, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwo-
ry do zup jarzynowych, Rodzynki, Sałatki owocowe, Sałatki 
warzywne, Serwatka, Skórki owocowe, Smalec, Soczewica 
konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cy-
trynowy do celów kulinarnych, Substytuty mleka, Surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, Szynka, Śmietana [produkty 
mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziar-
na sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tofu, Warzywa goto-
wane, Warzywa Liofilizowane, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Wątroba, Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wo-
dorosty konserwowe, Wywar, Bulion, Zupy, Zupy (Składniki 
do sporządzania -), Żelatyna, Żółtka jajek, 30 Aromaty i esen-
cje spożywcze, Przyprawy, Zioła konserwowane, Suszone 
zioła do celów kulinarnych, Aromaty (Preparaty -) do żyw-
ności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, Dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów 
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eterycz-
ne, Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten 
jako artykuł spożywczy, Kurkuma, Mięsne sosy, Musztarda, 
Pieprz, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domo-
wego, Produkty wiążące do kiełbas, Proszki do sporządzania 
lodów, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), Skrobia do celów spożywczych, Słodziki naturalne, 
Słód do celów spożywczych, Soda oczyszczona [wodorowę-
glan sodu do pieczenia], Mąka do pieczenia, Sojowa (Mąka 
-), Sosy, Sosy do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomido-
rowe, Sosy sałatkowe, Sól do konserwowania żywności, Sól 
kuchenna, Sól selerowa, Środki wiążące do lodów spożyw-
czych, Wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, Za-
gęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożyw-
czych, Zioła do celów spożywczych.

(210) 535645 (220) 2021 10 25
(731) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino RODZINA 

olejek pod prysznic hiperdelikatny ZAWIERA 
LEGENDARNĄ OLIWKĘ OLEJEK RYCYNOWY pH 
neutralne dla skóry skóra wrażliwa i atopowa 
łagodność potwierdzona dermatologicznie

(531) 19.07.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci i niemowląt, Mydła i żele, 
Olejki do ciała i twarzy, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nie-
lecznicze], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki].

(210) 535675 (220) 2021 10 26
(731) MYCLAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYCLAIRE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 16 Papier, karton, druki, Fotografie, afisze, plaka-
ty, Publikacje drukowane, broszury, katalogi, Etykiety z pa-
pieru, etykiety nie z materiału tekstylnego, samoprzylepne 
etykiety drukowane, Papier do pakowania, pudełka karto-
nowe lub papierowe, materiały do pakowania wykonane 
z kartonu, Opakowania na prezenty, Folia do pakowania pre-
zentów, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, nie ujęte w innych klasach, Torby papiero-
we i z tworzyw sztucznych do pakowania, 18 Skóra i imita-
cje skóry oraz wyroby z tych materiałów: torebki damskie, 
torby podróżne, aktówki, teczki, torby turystyczne, portfele, 
portmonetki, pasy skórzane, etui na klucze, Walizy, Torebki 
damskie z materiałów skóropodobnych i materiałów tkanych 
oraz torebki dziane, Paski skórzane, Torby podróżne, Niewiel-
kie torby podróżne, Zestawy podróżne, Walizki i torby po-
dróżne podręczne, Portfele, portmonetki, Siatki na zakupy, 
25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, Odzież robocza, Odzież wierzchnia dla ko-
biet, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, 
Kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki skórzane, 

bolerka, Szorty, koszule, koszulki z krótkim rękawem, Spódni-
ce, sukienki, suknie wieczorowe, Spódnico-spodnie, sukienki 
skórzane, Spodnie wierzchnie, spodnie sportowe, spodnie 
skórzane, spodnie sztruksowe, topy, Garnitury, kombinezony, 
fartuchy, okrycia robocze, Obuwie, obuwie dla dzieci, buty, 
półbuty, buty sznurowane, Buty zimowe, obuwie sportowe, 
buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinacz-
ki, obuwie na polowania, sandały, sandały drewniaki, panto-
fle domowe, kapcie skórzane, Nakrycia głowy, Szale, szaliki, 
chusty, apaszki, kominiarki, Rękawiczki, paski, paski do butów 
i obuwia, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Reklama, Reklama zewnętrz-
na, Reklama banerowa, reklama radiowa, reklama w czaso-
pismach, reklama na billboardach elektronicznych, Promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama i usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, Reklama towarów i usług sprzedawców  
on-line za pośrednictwem przewodnika online do przeszu-
kiwania, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, 39 Transport i składowanie towarów, Transport drogo-
wy tekstyliów, Wysyłki towarów, Magazynowanie, przecho-
wywanie pod nadzorem odzieży.

(210) 535679 (220) 2021 10 26
(731) EUROSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTF Polskie Tunele Foliowe

(531) 29.01.11, 07.01.08, 07.03.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 
27.05.10

(510), (511) 6 Szklarnie przenośne metalowe, Tunele upra-
wowe na ramach metalowych, Inspekty metalowe, Inspekty 
przenośne metalowe, Tunele foliowe na ramach metalowych, 
Folie metalowe, 17 Podkładki gumowe chroniące śruby, 
Podkładki gumowe chroniące sworznie, Uszczelki gumowe 
niemetalowe, Niemetalowe uszczelki w osłonkach, 19 Belki 
niemetalowe, Boazerie, bramy niemetalowe, Deski drew-
niane budowlane, Drewno budowlane, Drewno częściowo 
obrobione, Drewno obrobione, Drzwi niemetalowe, Płyty 
drzwiowe niemetalowe, Listwy niemetalowe, Ramy okien-
ne niemetalowe, Parkiety, Płytki podłogowe niemetalowe, 
Deski podłogowe, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płyty 
parkietowe, Sklejka, Tarcica, Konstrukcje altan niemetalowe, 
Ogrody zimowe, Szklarnie przenośne niemetalowe, Inspekty 
niemetalowe, Inspekty przenośne niemetalowe, Niemeta-
lowe folie dachowe, Niemetalowe folie szklarniane, Nieme-
talowe folie na tunele uprawowe i inspekty uprawne, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 35 Usługi 
prowadzenia sklepu detalicznego, Usługi prowadzenia hur-



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 117

towni, Oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: 
szklarnie przenośne metalowe, tunele uprawowe, inspekty 
metalowe, inspekty przenośne metalowe, tunele foliowe, fo-
lie metalowe, podkładki gumowe chroniące śruby, podkładki 
gumowe chroniące sworznie, uszczelki gumowe niemetalo-
we, niemetalowe uszczelki w osłonkach, belki niemetalowe, 
boazerie, bramy niemetalowe, deski drewniane budowlane, 
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno 
obrobione, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe niemeta-
lowe, listwy niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, par-
kiety, płytki podłogowe niemetalowe, deski podłogowe, 
podłogi niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, sklej-
ka, tarcica, konstrukcje altan niemetalowe, ogrody zimowe, 
szklarnie przenośne niemetalowe, inspekty niemetalowe, in-
spekty przenośne niemetalowe, niemetalowe folie dachowe, 
niemetalowe folie szklarniane, niemetalowe folie na tunele 
uprawowe i inspekty uprawne, folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w budownictwie niezawarte w innych klasach.

(210) 535688 (220) 2021 10 26
(731) FRIENDS COFFEE-R.J. FRONC, R. CHRZĄSZCZ  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAMMA MIA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papie-
rowe, Etykiety z papieru, Torebki i opakowania z papieru, 
tektury i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, 
Grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 
35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania infor-
macji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie 
prezentacji i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazo-
wych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunika-
cyjne, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
Przydzielanie dostępu do baz danych, Łączność poprzez ter-
minale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Dostęp do treści stron internetowych i portali, Usługi poczty 
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiado-
mości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, usługi przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami 
informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za po-
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wy-
świetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne 
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjona-
ty, hotele i motele, Udzielanie informacji dotyczących ba-
rów i restauracji, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) 
na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 535875 (220) 2021 10 29
(731) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CeePLUS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Mineralne suple-
menty diety, Białkowe suplementy diety, Mineralne suplemen-
ty odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze suplementy 

diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
w płynie, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Do-
datki odżywcze, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy 
odżywcze w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medycz-
ne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty farmaceutyczne, 
Produkty higieniczne dla kobiet, Farmaceutyczne produkty 
dermatologiczne, Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecznicze, Leczni-
cze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, Mydła 
lecznicze, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, 
Olejki lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze do-
datki do żywności, Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, 
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku lecznicze-
go, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, 
Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minera-
łów, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki na ba-
zie mąki i mleka dla niemowląt, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Napoje dla niemowląt, 
Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne dla niemowląt, 
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla nie-
mowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, 
Mleko w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Żywność z mleka w proszku dla niemowląt, Napoje elek-
trolityczne do celów medycznych, Dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki 
dla ludzi, Lekarstwa na kaszel, Środki do uwalniania leków, Leki 
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki stoso-
wane w chorobach układu pokarmowego, Pieczywo dla diabe-
tyków, Chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do celów 
medycznych, Mąka do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia jamy ustnej, An-
tybakteryjne płyny do rąk, Płynne opatrunki w sprayu, Dodat-
ki witaminowe w płynie, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Płyny 
do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku 
farmaceutycznego.

(210) 535996 (220) 2021 11 02
(731) IT TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rymanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C COBBO ROBOTICS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 
26.04.22, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.06

(510), (511) 7 Roboty kuchenne, elektryczne, Odkurzacze, 
Maszyny kuchenne, elektryczne, Elektryczne mopy parowe, 
Urządzenia elektryczne do przygotowania żywności.
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(210) 536080 (220) 2022 01 07
(731) PERFECT MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowny)
(540) La Coca
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Damskie luźne topy, 
Dresy ortalionowe, Getry, Golfy [odzież], Kamizelki pikowane, 
Kombinezony [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Kom-
plety do biegania [odzież], Komplety sportowe, Koszule, Ko-
szule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Ko-
szule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule 
zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dżinso-
we, Kurtki [odzież], Bezrękawniki, Bielizna damska typu body, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Kurtki sportowe, Kurt-
ki wierzchnie, Legginsy, Letnie sukienki, Narzutki na ramiona 
[odzież], Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dziew-
częca, Odzież gotowa, Odzież sportowa, Odzież w stylu 
sportowym, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podko-
szulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Spodenki, 
Spódnica-spodnie, Spódnice, Spodnie, Spodnie dresowe, 
Spodnie od dresu, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Swetry, 
Swetry [odzież], Swetry z golfem, Swetry z dekoltem w serek, 
Swetry rozpinane, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, Szorty, Topy bez ramiączek, Topy 
[odzież], Tuniki, Ubrania codzienne, Wygodne luźne spodnie.

(210) 536115 (220) 2021 11 05
(731) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) axovelum
(510), (511) 1 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, 
roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwwirusowe 
i antyelektrostatyczne do celów innych niż medyczne lub 
weterynaryjne, Dodatki chemiczne do środków grzybobój-
czych, bakteriobójczych, przeciwwirusowych i antyelektro-
statycznych, Detergenty używane w procesach produkcyj-
nych, Preparaty chemiczne do uzdatniania wody, Preparaty 
chemiczne do analiz laboratoryjnych inne, niż do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Woda destylowana, 2 Układy 
koloidalne, w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, 
zole, żele, jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, 
bakteriobójcze i antyelektrostatyczne do farb, pokostów, 
lakierów, środków zapobiegających korozji i zabezpie-
czających drewno, barwników, zapraw farbiarskich, żywic 
naturalnych, 3 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, 
roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatyczne 
do środków wybielających i innych substancji stosowanych 
w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmety-
ków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszcze-
nia zębów, 4 Układy koloidalne, w tym aerozole, emulsje, 
roztwory koloidalne, zole, żele, jako preparaty bakteryjne, 
środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatycz-
ne, uzdatniacze, katalizatory do olejów i tłuszczów prze-
mysłowych, smarów, mieszanin pochłaniających kurz, na-
wilżających i wiążących oraz do paliw, 5 Układy koloidalne, 
w tym aerozole, emulsje, roztwory koloidalne, zole, żele, 
jako preparaty bakteryjne, środki grzybobójcze, bakterio-

bójcze i antyelektrostatyczne do celów medycznych, far-
maceutycznych i weterynaryjnych, Dezynfekcyjne środki 
do celów higienicznych, 35 Sprzedaż detaliczna i/lub hur-
towa ww. układów koloidalnych i dodatków chemicznych.

(210) 536174 (220) 2021 11 08
(731) SMW LEGAL STOLARSKI, MAJEWSKI 

I WSPÓŁPRACOWNICY  
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  
SPÓŁKA PARTNERSKA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMW LEGAL.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 536208 (220) 2021 11 08
(731) FELGEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kostrzyn nad Odrą

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FELGEO.PL FELGI I AKCESORIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi.

(210) 536222 (220) 2021 11 08
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) (znak słowny)
(540) WIĘCEJ MRRRAU W MIAU
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna 
i nasiona, Żywe zwierzęta, ptaki i ryby, Kość mątwy, Kości dla 
psów, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Ściółka dla zwie-
rząt, Świeże owoce i warzywa, Artykuły spożywcze i napoje 
dla zwierząt, ptaków i ryb, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, usługi wysyłkowego handlu detalicznego na za-
mówienie, usługi handlu detalicznego online, usługi handlu 
detalicznego świadczone poprzez światową sieć kompute-
rową i usługi handlu detalicznego za pośrednictwem wszel-
kich mediów elektronicznych w zakresie następujących to-
warów: produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna i nasiona, 
żywe zwierzęta, ptaki i ryby, kość mątwy, kości dla psów, 
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
świeże owoce i warzywa, artykuły spożywcze i napoje dla 
zwierząt, ptaków i ryb, karma dla zwierząt domowych, na-
poje dla zwierząt domowych, produkty do pielęgnacji zwie-
rząt domowych, produkty dla zwierząt domowych, zabawki 
dla zwierząt domowych, produkty weterynaryjne, odzież 
dla zwierząt oraz usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
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wyżej wymienionych towarów i usług, Udzielanie informacji 
o produktach w celu pomocy przy wyborze towarów i usług 
w dziedzinie: produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych, 
ziaren i nasion, żywych zwierząt, ptaków i ryb, kości mątw, 
kości dla psów, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, 
ściółki dla zwierząt, świeżych owoców i warzyw, artykułów 
spożywczych i napojów dla zwierząt, ptaków i ryb, karmy 
dla zwierząt domowych, napojów dla zwierząt domowych, 
produktów do pielęgnacji zwierząt domowych, produktów 
dla zwierząt domowych, zabawek dla zwierząt domowych, 
produktów weterynaryjnych, odzieży dla zwierząt, Reklama, 
Marketing, Usługi promocyjne.

(210) 536230 (220) 2021 11 08
(731) BEAUTY BRANDS CONCEPT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lesznowola

(540) (znak słowny)
(540) LOVE IS IN THE HAIR
(510), (511) 3 Maseczki do skóry [kosmetyki], Masła do twa-
rzy i ciała, Masło do rąk i ciała, Olejki do włosów, Olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, Olejki perfumowane do pielę-
gnacji skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Sole do kąpieli, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole pod prysznic, 
nie do celów medycznych, Sole zapachowe do kąpieli, Ko-
smetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Lakiery 
do włosów, Pianki do włosów, Płyny do stylizacji włosów, Pły-
ny do układania włosów, Preparaty do falowania i kręcenia 
włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
Środki do higieny jamy ustnej, Kremy złuszczające, Preparaty 
kosmetyczne do złuszczania naskórka, Preparaty złuszczają-
ce do pielęgnacji skóry [peelingi], Środki złuszczające skórę, 
Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w gotowych zestawach, Nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji urody, Emulsje do depilacji, Kre-
my do depilacji, Preparaty do depilacji, Preparaty do depilacji 
i golenia, Woski do depilacji, Dezodoranty do ciała [wyroby 
perfumeryjne], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodo-
ranty do stóp, Dezodoranty i antyperspiranty, Kamień ałun 
[środek ściągający], Nielecznicze antyperspiranty, Chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, Chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, Kule do kąpieli nasączo-
ne kosmetykami, olejkami i barwnikami, Opakowania uzu-
pełniające do dozowników kosmetyków, Opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwa-
lania włosów, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmety-
kami, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosme-
tycznych, Farby do włosów, Płyny koloryzujące do włosów, 
Środki rozjaśniające do włosów, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do wło-
sów, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Pasta kosmetyczna 
do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu 
się skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszcz-
ki, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, Prepa-
raty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, 
Otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai-nuka], Peeling 
do stóp, Peelingi złuszczające do ciała, Pianki do oczyszcza-
nia ciała, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płyny 
do mycia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do mycia wło-
sów, Preparaty do pedicure, Preparaty do pielęgnacji zębów, 
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty 

ścierne do ciała, Proszek do mycia włosów, Wielofunkcyjne 
preparaty kosmetyczne do skóry, Kremy do aromaterapii, 
Kremy do ciała, Kremy do odżywiania skóry do celów kosme-
tycznych, Kremy do twarzy, Kremy korygujące, Kremy kosme-
tyczne, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosme-
tyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy nawilżające, 
Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kre-
my perfumowane, Kremy przeciwzmarszczkowe, Nieleczni-
cze kremy do kuracji skóry głowy, Płyny do włosów i ciała, 
Maseczki do ciała, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Ma-
seczki z glinki do skóry, Masło do ciała, Olejek do skórek wo-
kół paznokci, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do ciała 
i twarzy, Olejki do masażu, nielecznicze, Środki do usuwania 
skórek wokół paznokci, Puder do ciała, Talk do ciała, Brokat 
do ciała, Farby do ciała (kosmetyczne), Produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, Kremy BB, Kredki do makijażu, Ołówki 
do makijażu, Rzęsy sztuczne, Środki do makijażu oczu, Środki 
do usuwania makijażu, Kosmetyki do makijażu skóry, Błysz-
czyki do ust, Kosmetyki do ust, Pomadki do ust, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Kompaktowe 
kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu, Makijaż  
(Preparaty do -), Makijaż wielofunkcyjny, Podkłady do makija-
żu, Spraye do utrwalania makijażu, Zestawy do makijażu, 
Emalie do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycz-
nych, Sztuczne paznokcie, Zmywacze do paznokci, Maseczki 
do twarzy i ciała, Emulsje do mycia ciała nie zawierające my-
dła, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy do golenia, Kremy 
do mycia, Kremy oczyszczające, Mleczka do ciała, Mydła, My-
dła do pielęgnacji ciała, Nielecznicze mydła toaletowe, Nie-
lecznicze środki do namaczania ciała, Pumeks, Pumeksy 
do ciała, Szampony, Szampon do włosów, Szampony do cia-
ła, Szampony z odżywką do włosów, Środki do oczyszczania 
skóry twarzy, Środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], 
Żele oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Kremy do opalania 
skóry, Kremy samoopalające, Olejki do opalania, Olejki 
po opalaniu [kosmetyki], Preparaty do sztucznego opalania, 
Środki nawilżające po opalaniu, Żele do opalania, Żele 
po opalaniu [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], Podkłady do lakierów do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do przy-
spieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Zmywacze la-
kieru do paznokci [kosmetyki], Perfumowane wody toaleto-
we, Perfumy, Środki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy 
do ciała, Błoto kosmetyczne do ciała, Kosmetyczne środki 
nawilżające, Mgiełki do ciała, Toniki kosmetyczne do ciała, 
Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, 
Esencje do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kremy wybielające do skóry, Mleczka do pielęgnacji skóry, 
Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze serum do skóry, 
Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty odży-
wiające skórę, Balsamy do rąk, Kremy do rąk, Balsamy do stóp 
(Nielecznicze -), Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Nie-
lecznicze kremy do stóp, Nielecznicze preparaty do nama-
czania stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako ko-
smetyki, Kosmetyki do włosów, Kremy do pielęgnacji wło-
sów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Nielecznicze płyny 
do włosów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze kuracje do skóry gło-
wy, Nielecznicze płyny stymulujące do skóry, Odżywki 
do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Od-
żywki pielęgnacyjne do włosów, Preparaty do ochrony wło-
sów przed słońcem, Preparaty do pielęgnacji włosów, Prepa-
raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Produkty do pie-
lęgnacji farbowanych włosów, Produkty do zapobiegania 
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Środki 
do nawilżania włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Tonik 



120 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

do włosów [nieleczniczy], Kosmetyki przeznaczone do su-
chej skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilża-
cze do skóry, Odświeżacze do skóry, Preparaty do wybielania 
skóry, Toniki do skóry, Żele do rąk, Żele do twarzy, Żele 
do włosów, Balsamy do redukcji cellulitu, Kremy do redukcji 
cellulitu, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do ce-
lów medycznych, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy przeciw starzeniu się skóry,  
5 Preparaty antybakteryjne, Chusteczki antybakteryjne, 
Spraye antybakteryjne, Żele antybakteryjne, Mydła antybak-
teryjne, Antybakteryjne płyny do rąk, Antybakteryjne środki 
do mycia, Antybakteryjne środki do mycia twarzy, Antybak-
teryjne pieniące się środki do mycia, Kremy farmaceutyczne, 
Lecznicze kremy ochronne, Kremy nawilżające [preparaty 
farmaceutyczne], Lecznicze kremy do ust, Lecznicze kremy 
do ciała, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy do trądziku [preparaty farma-
ceutyczne], Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], Lecznicze kremy do stoso-
wania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, 
Lecznicze balsamy, Farmaceutyczne balsamy do ust, Leczni-
cze balsamy do stóp, Balsamy zawierające substancje leczni-
cze, Woda morska do kąpieli leczniczych, Preparaty do lecze-
nia trądziku, Produkty i preparaty farmaceutyczne do nawil-
żania skóry w trakcie ciąży, Produkty i preparaty farmaceu-
tyczne zapobiegające wypryskom skórnym w trakcie ciąży, 
Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Mydła dezyn-
fekujące, Toniki do skóry [lecznicze], Płyny do pielęgnacji skó-
ry [lecznicze], Płyny medyczne do skóry, Sole mineralne 
do kąpieli, Sole do kąpieli do celów medycznych, Lecznicze 
peelingi do twarzy, Środki pobudzające wzrost włosów, Gli-
na do leczenia chorób skóry, Środki do higieny intymnej dla 
kobiet, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, 35 Promocja sprzedaży, 
Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Administrowanie odno-
szące się do metod sprzedaży, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapacho-
wymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoria-
mi do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Organizowanie targów i wystaw, Promocja targów do celów 

handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlo-
wych, Organizowanie targów handlowych w celach rekla-
mowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych tar-
gów handlowych online, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Planowanie i prowadzenie targów handlo-
wych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i rekla-
mowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach ko-
mercyjnych i reklamowych, Publikowanie materiałów rekla-
mowych online, Usługi zarządzania społecznością online, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi w zakresie 
zamówień online, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednic-
twem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama onli-
ne poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Dostarcza-
nie informacji biznesowych i handlowych online, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamó-
wień online, Udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą-
cych handel online w Internecie, Usługi online z zakresu na-
wiązywania kontaktów biznesowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi skle-
pów detalicznych online związane z produktami kosmetycz-
nymi i pielęgnacyjnymi.

(210) 536303 (220) 2021 11 10
(731) MOJAINWESTYCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIOSKA WAKACYJNA RADAWA

(531) 05.01.04, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizacja szkoleń, Organizacja 
przyjęć, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczyn-
kowej, 43 Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Hotelowe usługi kateringowe, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, 
Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, Organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, 
Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Re-
stauracje dla turystów, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja 
pokoi, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja 
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
Rezerwacje hotelowe, Tymczasowe zakwaterowanie, Tym-
czasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów na impre-
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zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Udzielanie informacji w zakresie 
hoteli, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi 
cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze w zakresie sprzętu 
i obiektów hotelowych, Usługi kateringowe, Usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], Usługi pensjonatów, Usługi w zakresie wy-
najmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania w ho-
telach, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania wa-
kacyjnego, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwatero-
wania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zajazdy dla 
turystów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszka-
niach wakacyjnych.

(210) 536304 (220) 2021 11 10
(731) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD Day Rolls

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
08.07.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 
26.01.20

(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Bur-
gery warzywne, Burgery z indyka, Produkty mięsne w for-
mie burgerów, 30 Potrawy na bazie mąki, Sos do kebabów, 
Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), Chipsy tortilla, Enchilada  
(kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą pa-
pryką), Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], 
43 Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food 
na wynos, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Pizzerie, Dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, Wynajem lad kuchennych do przygotowywa-
nia posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 

na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji.

(210) 536376 (220) 2021 11 14
(731) FUNDACJA PRO STYLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro Style.

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 24.17.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 536407 (220) 2021 11 15
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EZD RP

(531) 01.17.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Biznesowe usługi doradcze i konsulta-
cyjne, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, Skomputeryzowane zarządzanie 
biurem, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizneso-
wych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie pro-
cesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie 
procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarzą-
dzanie relacjami z klientami, 41 Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie 
i szkolenia, Organizacja webinariów, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, opro-
gramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakre-
sie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie kopiowania 
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, 
Administrowanie prawami użytkowników w sieciach kompu-
terowych, Analizy systemów komputerowych, Badania w dzie-
dzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania 
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danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji 
procesów technicznych, Badania związane ze skomputeryzo-
waną automatyzacją procesów administracyjnych, Certyfikacja 
danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Integracja sys-
temów i sieci komputerowych, Eksploracja danych, Inżynieria 
komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarza-
nia danych, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Opracowywanie sieci komputerowych, 
Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowy-
wanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Opracowywanie systemów prze-
twarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadza-
nia, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych urzą-
dzeń peryferyjnych, Projektowanie, tworzenie i programowa-
nie stron internetowych, Przygotowywanie programów kom-
puterowych do przetwarzania danych, Udzielanie informacji 
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, 
systemów i sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie 
infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami informa-
tycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych 
[EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie 
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne 
administrowanie serwerem.

(210) 536566 (220) 2021 11 17
(731) KOBUS-ZAWOJSKA AGNIESZKA SPORT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Akademia Wioślarska Zawojskich
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi sportowe, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, Usługi świadczone przez parki sportowe, Usługi 
w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie informacji 
sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej.

(210) 536577 (220) 2021 11 16
(731) BRZĘCZEK SPÓŁKA JAWNA, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u Brzęczka PIEKARNIA CUKIERNIA ROK ZAŁ. 1971

(531) 05.07.02, 09.01.10, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cu-
kiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekora-
cji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Chleb bez-
drożdżowy, Chleb bezglutenowy, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, 
Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto 
na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlée [przypalony 
krem], Croissant [rogalik z ciasta francuskiego], Cukier, Kanap-
ki, Drożdże, Wyroby cukiernicze, Chrupiące ciastka z kremem 
(profiterole), Bułeczki słodkie, Kawa, 35 Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 43 Dekorowa-
nie ciast, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Kafeterie [bufety], Usługi barowe, 
Usługi restauracyjne.

(210) 536654 (220) 2021 11 19
(731) SZAFRAN MAŁGORZATA, KLUBA KATARZYNA WIKING 

POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Olewin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIKING Polska

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 7 Kompresory, Sprężarki powietrza, Przecinarki 
do glazury, Elektronarzędzia, Części do maszyn ogrodo-
wych, kompresorów, agregatów, Agregaty prądotwórcze,  
10 Elektryczne sprężarki powietrza do użytku chirurgiczne-
go, Kompresory [chirurgia], Kompresory do celów medycz-
nych [leczenie], 35 Usługi w zakresie prowadzenia działalno-
ści importowo-eksportowej oraz prowadzenie sklepu i hur-
towni, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie 
kompresorów, sprężarek, przecinarek, agregatów, elektro-
narzędzi, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu.

(210) 536671 (220) 2021 11 19
(731) MILA KRYSTYNA SONIA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZODRY Truck
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(531) 02.01.01, 02.01.11, 26.01.20, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Bary.

(210) 536697 (220) 2021 11 19
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPA & BALANCE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.06
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, balsamy do celów kosme-
tycznych, inne niż do celów medycznych, bazy do perfum 
kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki kosmetyczne 
nasączane preparatami kosmetycznymi dla dzieci i dla do-
rosłych, chusteczki do usuwania makijażu, dezodoranty oso-
biste w sprayu, w sztyfcie, roll-on, antyperspiranty, ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, farby do włosów i do bro-
dy, henna, ałun-kamień ściągający, kleje do mocowania 
sztucznych włosów i rzęs, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 
do pielęgnacji skóry, do rzęs, do brwi, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skóry, podkłady pod fluidy, bazy pod 
makijaż, rozświetlacze, lakiery do włosów, maski kosmetycz-
ne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, 
mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezodorujące, mydła 
do golenia, neutralizatory do ondulacji włosów, odżywki 
do włosów, olejki zapachowe, preparaty do wybielania zę-
bów, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do płuka-
nia ust do celów niemedycznych, płyny do higieny intym-
nej, płyny do demakijażu, preparaty do depilacji, do golenia, 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do protez zębowych, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do odchu-
dzania, do odświeżania oddechu w sprayu, mydła przeciw-
potne, puder do twarzy i do stóp, pianki, zasypki, pumeks, 
sztuczne rzęsy, szampony do włosów, sztuczne paznokcie, 
środki i pasty do czyszczenia zębów, środki do odświeżania 
powietrza, świece do masażu w celach kosmetycznych, talk 
kosmetyczny, tusze do rzęs, wata i waciki do celów kosme-
tycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody 
perfumowane, perfumy, wody toaletowe, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do wąsów, 
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do mycia 
ciała, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele 
do wybielania zębów, żelowe płatki pod oczy do celów ko-
smetycznych, 5 Balsamy do użytku medycznego, białkowe 
suplementy diety, borowiny lecznicze, chusteczki nasącza-
ne płynami farmaceutycznymi, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, guma do żu-
cia do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, 
lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, 
lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów lecznicze, maści, żele i kremy do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mydła 
dezynfekujące, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, olejki 

lecznicze, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty 
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw łupieżowi, prepara-
ty lecznicze na porost włosów, sole do kąpieli mineralnych 
do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki przeciw poceniu się stóp, środki przeciw 
zrogowaceniu wspomagające opalanie, woda do kąpieli 
leczniczych.

(210) 536723 (220) 2021 11 22
(731) ŁUPKOWSKI DAWID WOLF DESIGN, Złotoryja
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF DESIGN

(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Obudowy komputerów, Obudowy kompute-
rowe, Obudowy przystosowane do komputerów, Podzespo-
ły komputerowe, Bezprzewodowe peryferia komputerowe, 
Serwery komputerowe, Serwery sieci komputerowych, Ser-
wery komputerowych baz danych, Komputery, Komputery 
i sprzęt komputerowy, Klawiatury komputerowe, Moduły 
komputerowe, 42 Projektowanie komputerów, Opracowy-
wanie komputerów, Doradztwo komputerowe, Programo-
wanie komputerów, Wynajem komputerów, Wypożyczanie 
komputerów, Analizy komputerowe, Inżynieria komputero-
wa, Projektowanie sprzętu komputerowego, Rozwój sprzętu 
komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Wypoży-
czanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Projektowanie 
sprzętu komputerowego na zamówienie, Projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania.

(210) 536724 (220) 2021 11 22
(731) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE 

TELKOM-TELMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProfiSeTT

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Anteny, Anteny satelitarne, Konwertery ante-
nowe, Wzmacniacze antenowe, Anteny sygnałowe, Anteny 
radiowe, Anteny telewizyjne, Anteny mikrofalowe, Anteny 
paraboliczne, Przewód transmisyjny antenowy, Urządze-
nia do ustawiania anten, Anteny częstotliwości radiowych,  
Anteny płaskie strefowe, Kable do anten, Gniazdka do anten, 
Zwrotnice antenowe, Urządzenia wspomagające do anten, 
Elementy konstrukcyjne do anten, Anteny jako urządzenia 
komunikacyjne, Anteny jako części składowe, Anteny do sie-
ci telekomunikacyjnych, Anteny do bezprzewodowych 
urządzeń łącznościowych, Anteny satelitarne do transmisji 
satelitarnych, Urządzenia do pomiaru parametrów anteny, 
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Kabel koncentryczny, Wzmacniacze elektryczne, Wzmac-
niacze optyczne, Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze sy-
gnałów, Konwertery sygnałów, Konwertery elektryczne, 
Konwertery cyfrowo-analogowe, Konwertery ultrawysokiej 
częstotliwości.

(210) 536725 (220) 2021 11 22
(731) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE 

TELKOM-TELMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) ProfiSeTT
(510), (511) 9 Anteny, Anteny satelitarne, Konwertery ante-
nowe, Wzmacniacze antenowe, Anteny sygnałowe, Anteny 
radiowe, Anteny telewizyjne, Anteny mikrofalowe, Anteny 
paraboliczne, Przewód transmisyjny antenowy, Urządzenia 
do ustawiania anten, Anteny częstotliwości radiowych, Anteny 
płaskie strefowe, Kable do anten, Gniazdka do anten, Zwrotni-
ce antenowe, Urządzenia wspomagające do anten, Elementy 
konstrukcyjne do anten, Anteny jako urządzenia komunikacyj-
ne, Anteny jako części składowe, Anteny do sieci telekomuni-
kacyjnych, Anteny do bezprzewodowych urządzeń łączno-
ściowych, Anteny satelitarne do transmisji satelitarnych, Urzą-
dzenia do pomiaru parametrów anteny, Kabel koncentryczny, 
Wzmacniacze elektryczne, Wzmacniacze optyczne, Wzmac-
niacze mocy, Wzmacniacze sygnałów, Konwertery sygnałów, 
Konwertery elektryczne, Konwertery cyfrowo-analogowe, 
Konwertery ultrawysokiej częstotliwości.

(210) 536729 (220) 2021 11 22
(731) MGP GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGP

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 7 Myjnie samochodowe, 25 Ubrania codzienne, 
37 Usługi myjni pojazdów, 39 Wynajem pojazdów, 40 Winy-
lowe folie do oklejania pojazdów.

(210) 536775 (220) 2021 11 23
(731) KLEIB, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB Pure Nature

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów 
budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elemen-
ty budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Elementy 
budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy bu-
dowlane z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], 
Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa za-
prawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, 
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane 
(nie z metalu), Materiały budowlane na bazie wapna, Ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały 
cementujące, Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Mie-
szanka zaprawy murarskiej, Mieszanki cementowe, Mieszanki 
do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały 
do użytku w budownictwie, Niemetalowe części konstruk-
cyjne do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tyn-
kowa, Okładziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budow-
lany, Piasek do użytku w budownictwie, Podłogi betonowe, 
Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, Preparaty 
cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy wy-
konany z kolorowej sztucznej żywicy.

(210) 536850 (220) 2021 11 24
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Red One

(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 6 Tablice reklamowe [metalowe banery], Butelki 
(Kapsle do -) metalowe, Skrzynki metalowe na butelki, 9 Neo-
ny reklamowe, Mechaniczne lub świecące tablice reklamo-
we, 14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, 
Breloczki do kluczy z imitacji skóry, 16 Drukowane kartono-
we tablice reklamowe, Drukowane papierowe tablice rekla-
mowe, Plakaty reklamowe, Publikacje reklamowe, Reklamo-
we szyldy papierowe, Szyldy reklamowe z papieru lub z kar-
tonu, Ulotki reklamowe, Tablice reklamowe z tektury, Tablice 
reklamowe z kartonu, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Papierowe podstawki pod szklanki, Podkładki pod szklanki 
z tektury, Podstawki pod szklanki z kartonu, Etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Papierowe torebki na wino, 20 Balony 
reklamowe, Balony reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 
Dmuchane balony reklamowe, Tablice reklamowe, 21 Szkla-
ne karafki, Karafki ze szkła, Karafki [na alkohol], Podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Szklane filiżanki, szklanki, 
kieliszki, Szklanki bez uchwytów, Szklanki do whisky, Szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Szklanki [na-
czynia do picia], Piersiówki, Podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i nie z materiałów tekstylnych, 25 Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, 33 Whisky.

(210) 536851 (220) 2021 11 24
(731) JOB RESULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOB result

(531) 16.03.17, 02.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy, Agencje 
pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie zatrudnienia, Leasing pracowniczy, Rekrutacja perso-
nelu, Rekrutacja personelu tymczasowego, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi biur pośrednictwa 
pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi biura pośrednic-
twa pracy, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi 
rekrutacyjne, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi 
w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie 
rekrutacji personelu.

(210) 536895 (220) 2021 11 23
(731) ARS LONGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przyczyna Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMELIO WALL PANELS

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 19 Panele akustyczne niemetalowe, Niemetalo-
we płytki ścienne, Pokrycia ścienne nie z metalu, 27 Ścienne 
materiały dekoracyjne, nietekstylne.

(210) 536896 (220) 2021 11 23
(731) AINEG-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO-PLON VOLCANIC MINERALS

(531) 05.03.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy naturalne, nawozy mineralne, nie-
organiczne nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do trawy, 
nawozy do gleby, nawozy do roślin, Polepszacze do gleby.

(210) 536942 (220) 2021 11 26
(731) CZEKIERDA ANETA JULLITA FASHION MED, Żurawica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS doctor SCRUBS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 26.03.07, 26.03.18
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza, Odzież, obuwie 
i nakrycia głowy ochronne chroniące przed wypadkami lub 
urazami, Rękawice ochronne, Okulary i przyłbice ochron-
ne, 10 Odzież i nakrycia głowy medyczne, laboratoryjne, 
apteczne, dla ratownictwa medycznego, do gabinetów 
weterynaryjnych, do salonów fryzjerskich, do salonów ko-
smetycznych i SPA, do salonów groomerskich i do lokali ga-
stronomicznych, Odzież specjalistyczna do użytku w salach 
operacyjnych, Rękawiczki medyczne, Odzież ochronna dla 
celów medycznych i laboratoryjnych, Odzież dla pacjen-
tów, Fartuchy, Fartuchy laboratoryjne, Kombinezony, Odzież 
jednorazowego użytku do celów medycznych i laboratoryj-
nych, Odzież szpitalna dla pacjentów, Obuwie specjalistycz-
ne dla personelu medycznego, Maseczki na twarz dla celów 
medycznych, Chusty chirurgiczne, Pościel, ścierki i ręczniki 
do celów medycznych, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy, 
Odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze, Rękawice robocze, 
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących to-
warów: odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze, ochronna 
odzież robocza, odzież, obuwie i nakrycia głowy ochronne 
chroniące przed wypadkami lub urazami, rękawice robocze, 
rękawice ochronne, okulary i przyłbice ochronne, odzież 
i nakrycia głowy medyczne, laboratoryjne, apteczne, dla 
ratownictwa medycznego, do gabinetów weterynaryjnych, 
do salonów fryzjerskich, do salonów kosmetycznych i SPA, 
do salonów groomerskich i do lokali gastronomicznych, 
odzież specjalistyczna do użytku w salach operacyjnych, rę-
kawiczki medyczne, odzież ochronna dla celów medycznych 
i laboratoryjnych, odzież dla pacjentów, fartuchy, fartuchy 
laboratoryjne, kombinezony, odzież jednorazowego użytku 
do celów medycznych i laboratoryjnych, odzież szpitalna 
dla pacjentów, obuwie specjalistyczne dla personelu me-
dycznego, maseczki na twarz dla celów medycznych, chusty 
chirurgiczne, pościel, ścierki i ręczniki do celów medycznych, 
odzież, obuwie i nakrycia głowy w sposób umożliwiający 
ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtow-
niach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, rekla-
ma wyżej wymienionych towarów.

(210) 537151 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ RYBACKA UNIEŚCIE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 18.04.02
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe.

(210) 537152 (220) 2021 11 29
(731) BEST TAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TOP MEN

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 537153 (220) 2021 11 26
(731) SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Będzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ APARTAMENTY

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 18.04.02
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 537173 (220) 2021 11 29
(731) GRUPA M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice-Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m2development

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nierucho-
mościami, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, 
Usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nie-
ruchomościami, Usługi organizowania przetargów na rynku 
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt-
kowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania po-
wierzchni na cele reklamowe, Usługi prowadzenia agencji 
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośred-
nictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami, 
artykułami i technologiami, Usługi doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, Usługi inwestora budowlanego w aspek-
cie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Usługi 
wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, 

Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi wyceny 
nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 
Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, po-
wierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprze-
daży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi 
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę 
pod względem finansowym w aspekcie projektowania i re-
alizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytko-
wania nieruchomości, 37 Usługi w zakresie: budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi developer-
skie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budow-
lanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów 
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budyn-
ków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Udzielanie informacji budowlanych, 39 Usługi w zakresie: 
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowa-
nia powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, Usługi parkingowe, 
Usługi administrowania miejscami parkingowymi, 44 Usłu-
gi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania 
i utrzymywania trawników.

(210) 537178 (220) 2021 11 29
(731) ORANGEANIMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMICZNY WYKOP RL-9

(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Grafiki komputerowe do pobrania, tapety 
na telefony i komputery do pobrania, wygaszacze ekranu, 
nagrania dźwiękowe, dzwonki telefoniczne, baterie, łado-
warki, akumulatory, etui na okulary, etui na smartfony, etui 
do tabletów, etui na telefony komórkowe, etui na akcesoria 
optyczne, etui na przybory do pisania, głośniki, mikrofo-
ny, przenośne odtwarzacze dźwięku lub obrazu, zestawy 
głośnomówiące, programy telewizyjne, filmy i seriale, filmy 
i seriale animowane, audycje radiowe utrwalone w formie 
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz-
ne, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwa-
rzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, programy kompute-
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rowe, gry wideo, gry mobilne, aplikacje mobilne, pogramy 
i gry udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy 
i gry nagrane na nośnikach danych, komputery, peryferyjne 
urządzenia komputerowe, akcesoria komputerowe, telefo-
ny, telefony komórkowe, smartfony, akcesoria do telefonów 
komórkowych i smartfonów, słuchawki, 16 Papier i karton, 
druki, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, 
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, 
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papete-
rie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych. 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, komiksy, gazety, 
ryciny (grafika), zdjęcia, obrazy, 18 Walizki, torby podróżne, 
torby, plecaki, tornistry, portfele, futerały, 24 Pościele, po-
szwy, prześcieradła, bielizna pościelowa, tkaniny, bielizna 
stołowa, 25 Odzież, obuwie, odzież dla dzieci i młodzieży, 
obuwie dla dzieci i młodzieży, bielizna osobista, skarpetki, 
pończochy, rajstopy, czapki i kapelusze, szaliki, 28 Gry kar-
ciane, gry planszowe, inne gry ujęte w klasie 28, zabawki, 
figurki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do upra-
wiania sportu, sprzęt do gier wideo, maszyny i akcesoria 
do gier w tym gier wideo, gry fabularne, gry elektroniczne, 
zabawki edukacyjne, 29 Konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, mleko, jo-
gurt i inne produkty mleczne, wyroby mięsne i wędliniarskie, 
parówki, chipsy, chrupki, przekąski słone, 30 Herbata, herba-
ty owocowe, kakao, ryż, makaron i kluski, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wybory cukiernicze i słodycze, ciastka, 
słone przekąski, 32 Wody niegazowane i gazowane, wody 
mineralne, wody smakowe, napoje owocowe, soki owo-
cowe, nektary owocowe, syropy, napoje słodzone, napoje 
gazowane, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, eks-
trakty do napojów, 35 Usługi w zakresie reklamy: organi-
zacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Interne-
tu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usłu-
gi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i rekla-
my, 38 Usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji, Usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, 
Usługi, emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu 
dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizo-
wania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygna-
łu cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych-internetu, Orga-
nizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych, produkcja filmów i seriali, produkcja filmów 
i seriali animowanych, produkcja reportaży oraz progra-
mów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkur-
sów, organizacja nauczania, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań 
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usłu-
gi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów 
drukowanych, Usługi w zakresie obsługi technicznej i me-
nedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, Usługi gier online, Usługi w zakresie 
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych 
i światowych sieci komunikacyjnych, 42 Usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 537179 (220) 2021 11 29
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) DIABLAK BESKIDZKI
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 537199 (220) 2021 12 01
(731) FIRMA PROMAR MARCINIAK  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin

(540) (znak słowny)
(540) PROMAR
(510), (511) 16 Worki i torby papierowe, Torby papierowe 
do pakowania, Torby papierowe na zakupy, Torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papierowe: 
serwetki, obrusy, pojemniki, maty, ręczniki, śliniaki, chusteczki 
higieniczne, podkładki na stół, nakładki na deski sedesowe, 
Papier i karton, Materiały filtracyjne z papieru, Taśmy pa-
pierowe, Papierowa taśma pakowa, Arkusze do pakowania 
z papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier wodoodporny, To-
rebki z papieru na artykuły żywnościowe, Papierowe torebki 
na wino, Papierowe torebki na przyjęcia, Papierowe torby 
na prezenty, Papierowe worki na śmieci, Torby papierowe 
do użytku przy pieczeniu, Pergaminowy (papier -), Torby 
do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, 35 Usługi 
sprzedaży następujących towarów: worki i torby papierowe, 
torby papierowe do pakowania, torby papierowe na zakupy, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru lub kartonu oraz tworzyw sztucznych, jednorazowe 
produkty papierowe, papier i karton, materiały filtracyjne 
z papieru, taśmy papierowe, papierowa taśma pakowa, arku-
sze do pakowania z papieru, papier tłuszczoodporny, papier 
wodoodporny, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, 
papierowe torebki na wino, papierowe torebki na przyjęcia, 
papierowe torby na prezenty, papierowe worki na śmieci, 
torby papierowe do użytku przy pieczeniu, papier pergami-
nowy, torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztuczne-
go, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interne-
towymi, Reklama, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi pośred-
nictwa w handlu oraz w zakresie udostępniania informacji 
dotyczących handlu, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, 40 Obróbka i przetwarzanie papieru, Recykling 
papieru, Wynajem maszyn i urządzeń do produkcji papieru, 
Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Udzielanie 
informacji związanych z usługami obróbki papieru.

(210) 537200 (220) 2021 12 01
(731) FIRMA PROMAR MARCINIAK  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jarocin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Promar

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 03.07.06, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 16 Worki i torby papierowe, Torby papierowe 
do pakowania, Torby papierowe na zakupy, Torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papierowe: 
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serwetki, obrusy, pojemniki, maty, ręczniki, śliniaki, chusteczki 
higieniczne, podkładki na stół, nakładki na deski sedesowe, 
Papier i karton, Materiały filtracyjne z papieru, Taśmy pa-
pierowe, Papierowa taśma pakowa, Arkusze do pakowania 
z papieru, Papier tłuszczoodporny, Papier wodoodporny, 
Torebki z papieru na artykuły żywnościowe, Papierowe to-
rebki na wino, Papierowe torebki na przyjęcia, Papierowe 
torby na prezenty, Papierowe worki na śmieci, Torby papie-
rowe do użytku przy pieczeniu, Papier pergaminowy, Torby 
do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, 35 Usługi 
sprzedaży następujących towarów: worki i torby papierowe, 
torby papierowe do pakowania, torby papierowe na zakupy, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru lub kartonu oraz tworzyw sztucznych, jednorazowe 
produkty papierowe, papier i karton, materiały filtracyjne 
z papieru, taśmy papierowe, papierowa taśma pakowa, arku-
sze do pakowania z papieru, papier tłuszczoodporny, papier 
wodoodporny, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, 
papierowe torebki na wino, papierowe torebki na przyjęcia, 
papierowe torby na prezenty, papierowe worki na śmieci, 
torby papierowe do użytku przy pieczeniu, papier pergami-
nowy, torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztuczne-
go, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interne-
towymi, Reklama, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi pośred-
nictwa w handlu oraz w zakresie udostępniania informacji 
dotyczących handlu, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, 40 Obróbka i przetwarzanie papieru, Recykling 
papieru, Wynajem maszyn i urządzeń do produkcji papieru, 
Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Udzielanie 
informacji związanych z usługami obróbki papieru.

(210) 537203 (220) 2021 12 01
(731) FOOD FANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOODFANS CATERING

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.01.02, 11.01.04
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie żywności, w szczególności gotowych posiłków, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi w zakre-
sie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi handlu 
detalicznego i hurtowego związane ze sprzedażą pudełek 
zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), Usługi caterin-
gu zewnętrznego, Usługi kateringowe, Usługi zaopatrzenia 
w zdrową żywność w formie gotowych posiłków, Restaura-

cje, Usługi gastronomiczne, Pośrednictwo w rezerwacjach 
i zamówieniach z restauracji (na wynos), Usługi restauracyj-
ne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi rezerwa-
cyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
w zakresie bankietów, Oferowanie żywności, Oferowanie pu-
dełek zawierających żywność w obiektach sportowych, Or-
ganizacja cateringu na imprezy, Usługi cateringowe w obiek-
tach sportowych, Usługi cateringowe, Usługi cateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
Usługi cateringu okolicznościowego, Usługi cateringowe 
dla firm, placówek publicznych, placówek oświaty, klientów 
indywidualnych, Usługi cateringu pudełkowego, Usługi cate-
ringu dietetycznego z dostawą, Usługi cateringowe oferują-
ce zdrową żywność, Usługi cateringu okolicznościowego.

(210) 537205 (220) 2021 12 01
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KUBUŚ
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane (owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła 
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do spo-
rządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszan-
ki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
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do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 

owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, mrożone dania go-
towe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka duszo-
ne, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żyw-
ności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, 
Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Bu-
dynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta 
mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czip-
sy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe 
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako 
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stoso-
wania jako aromaty do napojów, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia 
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potra-
wy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma 
do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owoco-
we, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Ka-
kao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, 
granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], 
Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na ba-
zie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekolado-
we do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, 
Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarni-
sty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Maka-
rony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty 
w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki mąki, Mieszanki 
przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cu-
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kiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyro-
by cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki skła-
dające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekola-
dowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cu-
kiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowa-
ne [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone 
na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie her-
baty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie 
czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Na-
poje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Na-
poje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herba-
ty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nieleczni-
cze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cu-
kiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe gala-
retki [słodycze], Płatki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, 
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne 
(sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta mig-
dałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smaro-
wania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie 
majonezu, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pa-
sty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czeko-
lady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania 
na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęcz-
mienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka cze-
koladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa 
w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadanio-
we zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe 
na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy 
na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potra-
wy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napo-
jów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Pre-
paraty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty 
do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne 
do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Prepara-
ty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao 
do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbo-
żowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie cze-
kolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Pro-
dukty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski 
składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone 
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski spo-
rządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, 
Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski skła-
dające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produk-
tów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory 
spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przeką-
ski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie 
ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygoto-
wany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako 
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, 

Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, maryna-
ty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu 
i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność 
zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na ba-
zie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Rozpusz-
czalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrzą-
dzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Ryż, Składni-
ki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie pole-
wy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie 
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze 
bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słody-
cze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słody-
cze lodowe w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słody-
cze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze sło-
dzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające 
owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki 
składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyro-
by cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos 
chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwa-
śny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos 
żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, 
Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, 
Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie po-
midorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, 
Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sa-
łatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w pusz-
kach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające 
orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spa-
ghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, 
Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy 
do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w po-
staci granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substy-
tuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Sub-
stytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty 
kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pie-
rogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, 
głównie składające się z makaronów, Suszone zioła do celów 
kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop 
do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy 
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czeko-
lady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do ce-
lów leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie 
meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby 
ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jo-
gurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby 
piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszcza-
cze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zbo-
ża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzo-
ne, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożo-
we, Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do na-
pojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cy-
koria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], 
Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, 
Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania 
jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut 
kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako sub-
stytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytu-
ty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cyko-
ria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako 



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 131

substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmie-
tankowo-owocowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, 
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalko-
holowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania na-
pojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków 
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoho-
lowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawie-
rające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Ekstrakty 
z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napo-
jów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Kon-
centraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do spo-
rządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [na-
poje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, 
Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Na-
poje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje gazowane (proszek do wytwa-
rzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owo-
ców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, 
Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje (syropy do -), Napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku wa-
rzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Oczyszczona woda pitna, Owoce (bezalkoholowe napoje 
z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do na-
pojów gazowanych, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty roz-
puszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napo-
jów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na bazie owoców, Skoncentrowane soki owo-
cowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owo-
cowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, 

Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], 
Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów 
bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne na-
poje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineral-
ne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzboga-
cona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, 
Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owo-
cowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe na-
poje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu 
smoothie.
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane owoce, Marmolada, Masło kakaowe, Masła orze-
chowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporzą-
dzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
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szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 

Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoni-
ki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałat-
ki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Prze-
ciery owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Mrożone dania go-
towe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka duszo-
ne, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żyw-
ności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, 
Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Bu-
dynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta 
mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czip-
sy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe 
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako 
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stoso-
wania jako aromaty do napojów, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia 
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potra-
wy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma 
do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owoco-
we, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Ka-
kao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, 
granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], 
Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na ba-
zie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekolado-
we do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożyw-
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cze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe 
wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka 
do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziem-
niaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Ma-
karony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant 
do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, 
Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony 
razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorą-
co, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, 
Mieszanki kakaowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, 
Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukier-
nicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, 
Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), 
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na ba-
zie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie 
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie cze-
kolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje 
zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje 
sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Na-
poje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze sło-
dycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, 
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce 
w polewie czekoladowej, Owocowe galaretki [słodycze], Płat-
ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawicz-
na, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy - żywność), Pa-
sta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czeko-
ladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty 
do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie czeko-
lady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów 
do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowa-
nia], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie ma-
jonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki 
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadanio-
we, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Pole-
wy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, 
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniada-
niowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Po-
trawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, 
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na ba-
zie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie her-
baty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekola-
dy], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Pre-
paraty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, 
Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące 
kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządza-
nia napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produk-
ty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produk-
ty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożyw-
cze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na ba-
zie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, 
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z pro-

duktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski 
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się 
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, 
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony 
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze 
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w prosz-
ku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli 
[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w prosz-
ku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny 
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, 
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukier-
nicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Sło-
dycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, 
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe 
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owoco-
we, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksyli-
tolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone 
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się 
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby 
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos cze-
koladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy 
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, 
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy 
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie po-
midorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa 
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawiera-
jące śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, 
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytu-
ty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substy-
tuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty 
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie wa-
rzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Su-
che i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składają-
ce się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Su-
szony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna 
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], 
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], 
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie 
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyro-
by cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wy-
roby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzyw-
ne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane 
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żelki, 
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne 
niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substy-
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tut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na ba-
zie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut 
kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście 
jako substytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub 
cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Prepa-
raty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty 
z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęcz-
mień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszan-
ki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty 
kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Ba-
toniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 
Sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe na-
poje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Ekstrakty z mosz-
czu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, 
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Kon-
centraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do spo-
rządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [na-
poje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, 
Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Na-
poje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje gazowane (proszek do wytwa-
rzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owo-
ców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, 
Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje (syropy do -), Napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku wa-

rzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Oczyszczona woda pitna, Owoce (bezalkoholowe napoje 
z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do na-
pojów gazowanych, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty roz-
puszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napo-
jów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na bazie owoców, Skoncentrowane soki owo-
cowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owo-
cowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, 
Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], 
Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów 
bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne na-
poje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineral-
ne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbo-
gacona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda nie-
gazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda 
stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, 
Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, 
Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie.

(210) 537207 (220) 2021 12 01
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kubuś

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.26
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
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składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane owoce, Marmolada, Masło kakaowe, Masła orze-
chowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporzą-
dzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-

lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty 
produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty 
mleka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoni-
ki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przecie-
ry owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Mrożone dania go-
towe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka duszo-
ne, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żyw-
ności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, 
Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Bu-
dynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta 
mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czip-
sy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe 
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako 
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stoso-
wania jako aromaty do napojów, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
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do gotowania, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia 
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potra-
wy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma 
do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owoco-
we, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Ka-
kao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, 
granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], 
Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na ba-
zie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekolado-
we do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe 
wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka 
do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziem-
niaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Ma-
karony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant 
do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, 
Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony 
razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorą-
co, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, 
Mieszanki kakaowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, 
Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukier-
nicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, 
Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), 
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na ba-
zie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie 
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie cze-
kolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje 
zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje 
sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Na-
poje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze sło-
dycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, 
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce 
w polewie czekoladowej, Owocowe galaretki [słodycze], Płat-
ki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawicz-
na, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy - żywność), Pa-
sta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czeko-
ladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty 
do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie czeko-
lady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów 
do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowa-
nia], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie ma-
jonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki 
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadanio-
we, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Pole-
wy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, 
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniada-
niowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Po-
trawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, 

Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, 
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na ba-
zie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie her-
baty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekola-
dy], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Pre-
paraty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, 
Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące 
kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządza-
nia napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produk-
ty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produk-
ty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożyw-
cze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na ba-
zie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, 
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z pro-
duktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski 
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się 
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, 
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony 
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze 
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w prosz-
ku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli 
[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w prosz-
ku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny 
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, 
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukier-
nicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Sło-
dycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, 
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe 
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owoco-
we, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksyli-
tolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone 
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się 
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby 
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos cze-
koladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy 
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, 
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy 
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie po-
midorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa 
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawiera-
jące śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, 
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytu-
ty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substy-
tuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty 
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie wa-
rzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Su-
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che i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składają-
ce się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Su-
szony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna 
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], 
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], 
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie 
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyro-
by cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wy-
roby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzyw-
ne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane 
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żelki, 
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne 
niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substy-
tut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na ba-
zie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut 
kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście 
jako substytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub 
cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Prepa-
raty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty 
z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęcz-
mień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszan-
ki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty 
kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Ba-
toniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 
Sosy, glazury i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe na-
poje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Ekstrakty z mosz-
czu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, 
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Kon-
centraty soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do spo-
rządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [na-
poje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfermentowany, 
Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, Na-
poje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszo-
nych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 

sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwa-
rzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owo-
ców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, 
Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku wa-
rzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje 
z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do na-
pojów gazowanych, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty roz-
puszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napo-
jów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na bazie owoców, Skoncentrowane soki owo-
cowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owo-
cowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki gazowane, 
Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], 
Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy do napojów 
bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne na-
poje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineral-
ne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania 
napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzboga-
cona witaminami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, 
Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owo-
cowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe na-
poje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu 
smoothie.

(210) 537313 (220) 2021 12 04
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.12, 26.03.01, 
26.03.23, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 26.13.25, 
27.07.01, 27.07.21, 29.01.14

(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów.

(210) 537320 (220) 2021 12 05
(731) KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KP Klub Przedsiębiorczości

(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.02, 29.01.04, 
29.01.06, 29.01.13, 04.05.03

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Prowadze-
nie seminariów szkoleniowych, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
biznesowe.

(210) 537327 (220) 2021 12 06
(731) ZAWADA KAROLINA EDE ACADEMIA, Brójce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E DE ESPAÑOL

(531) 09.07.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja językowa, Kursy języko-
we, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów języko-
wych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Tłuma-
czenia językowe, Świadczenie usług w zakresie szkół i kur-
sów językowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego ję-
zyka, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
Usługi nauki języka obcego, Usługi szkół w zakresie naucza-
nia języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków 
obcych, Usługi w zakresie nauczania języków, Zapewnianie 
kursów językowych.

(210) 537339 (220) 2021 12 06
(731) KARPA KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Osada Panny Wodnej
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Wyna-
jem domów, Wynajem budynków, Wynajem nieruchomości, 
Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem domów do wynajęcia, 
Wynajem mieszkań, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wyna-
jem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Udostępnia-

nie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie 
na specjalne okazje, Usługi obiektów gościnnych [zakwate-
rowanie], Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych 
dla przyczep turystycznych, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu dla przyczep kempingowych, Tymczasowy wynajem po-
koi, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla 
gości, Udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla 
przyczep kempingowych, Udostępnianie terenów i sprzętu 
kempingowego, Udostępnianie miejsc noclegowych w ho-
telach, Świadczenie usług przez hotele i motele, Pensjonaty, 
domy gościnne, Pensjonaty, Ośrodki wypoczynkowe, Hotele 
dla zwierząt domowych, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnie, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Orga-
nizowanie bankietów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Restauracje z grillem, Restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Usługi barów i restauracji.

(210) 537340 (220) 2021 12 06
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVEZA

(531) 26.04.03, 22.05.01, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.

(210) 537344 (220) 2021 12 06
(731) HOLISTIC CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart aging clinic.



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 139

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyczne kremy, Emulsje, Pły-
ny, Żele, Oliwki, Pianki i balsamy, Preparaty i produkty ko-
smetyczne do wypełniania zmarszczek, Usuwania defektów 
i schorzeń skóry u ludzi, Preparaty i produkty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Środki i preparaty do kąpieli, Preparaty i pro-
dukty do opalania i chroniące przed promieniowaniem ul-
trafioletowym, Preparaty i produkty do samoopalania, Pre-
paraty i produkty do mycia, Pielęgnacji i ochrony włosów, 
Preparaty i produkty do koloryzacji i stylizacji włosów, Pre-
paraty i produkty do makijażu oraz demakijażu, Preparaty 
i produkty do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Wody toaleto-
we, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Dezodo-
ranty i środki przeciw poceniu, Antyperspiranty, Preparaty 
do depilacji, Preparaty i produkty do golenia i po goleniu, 
Preparaty i produkty do higieny intymnej zawarte w tej kla-
sie, Pudry kosmetyczne nielecznicze, Środki i preparaty 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki toaletowe zawarte w tej klasie, 5 Preparaty 
i produkty medyczne, Produkty farmaceutyczne dla ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, Prepa-
raty farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, 
Preparaty farmaceutyczne do wypełniania zmarszczek, usu-
wania defektów i schorzeń skóry, Preparaty i produkty far-
maceutyczne do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów 
i paznokci, Kosmetyki do celów leczniczych, Produkty 
do pielęgnacji twarzy i ciała do celów medycznych, Produk-
ty farmaceutyczne do odmładzania skóry, Lecznicze prepa-
raty złuszczające, Lecznicze: kremy, emulsje, płyny, żele, 
oliwki, pianki i balsamy, Lecznicze kremy ochronne, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty lecznicze do ką-
pieli, Komórki macierzyste do celów medycznych, Osocze 
krwi, Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Suplementy diety, Suplementy 
diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów 
i paznokci do celów leczniczych, Środki lecznicze przeciw 
poceniu się, Preparaty sanitarne do celów medycznych, Pre-
paraty antyseptyczne, Instrumenty do celów farmaceutycz-
nych, 9 Programy komputerowe, Programy do urządzeń 
mobilnych, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Kompu-
tery, Komputery przenośne, Urządzenia i przyrządy do na-
uczania, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne do na-
uczania, Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Publika-
cje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne za-
rejestrowane na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, 
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosme-
tyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdro-
wia oraz pielęgnacji ciała, Aplikacje mobilne, Programy 
i oprogramowanie zawarte w tej klasie, Edukacyjne progra-
my i oprogramowanie komputerowe dotyczące medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmako-
logii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywie-
nia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji 
ciała, Oprogramowanie i programy komputerowe do wy-
szukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia 
badań oraz wykonywania analiz z zakresu medycyny, medy-
cyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, 
psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, od-
żywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, 
Programy komputerowe do obsługi klinik i innych placówek 
medycznych, Programy komputerowe do diagnostyki me-
dycznej i do monitorowania stanu zdrowia, 10 Aparatura, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Sprzęt medyczny, Apa-
ratura i urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli 
do użytku medycznego, Aparatura diagnostyczna do celów 

medycznych i medycyny estetycznej, Aparatura, urządzenia 
i instrumenty stosowane w zabiegach medycyny estetycz-
nej, dermatologii, kosmetyce i ginekologii, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji: fotele, krzesła, mate-
race, Maty masujące do celów rehabilitacyjnych i leczni-
czych, Aparaty i przyrządy do masażu kosmetycznego 
i leczniczego, Urządzenia do fototerapii, Lasery medyczne, 
Lasery do celów medycyny estetycznej, Urządzenia do re-
generacji komórek macierzystych do celów medycznych, 
Protezy i sztuczne implanty, 35 Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Administrowanie i za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, Świadczenie usług badań rynkowych, Roz-
wój systemów zarządzania szpitalami, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi w zakresie strategii biznesowych, 
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalno-
ści gospodarczej, Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, Zarządzanie (w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji 
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Komputerowe za-
rządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w komputero-
wych bazach danych, Udostępnianie skomputeryzowanych 
informacji handlowych i marketingowych z zakresu medy-
cyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, far-
makologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny 
żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielę-
gnacji ciała, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Organizacja, prowadzenie, zarządzanie i nadzo-
rowanie programów motywacyjnych, programów lojalno-
ściowych i programów promocyjnych dla klientów, Usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, Wydawanie bonów warto-
ściowych w związku z programami lojalnościowymi, Usługi 
marketingowe, Analizy i raporty marketingowe, Doradztwo 
w zakresie marketingu lojalnościowego, Usługi reklamowe, 
Usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, katalogów, prospektów, próbek, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Usługi promocyjne dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi w za-
kresie promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży urządzeń 
i przyrządów do nauczania, komputerów, informacji i da-
nych utrwalonych na nośnikach, Publikacji elektronicznych 
aplikacji mobilnych, programów komputerowych, kosmety-
ków, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków 
i preparatów do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykułów 
i środków toaletowych, produktów i preparatów medycz-
nych, substancji dietetycznych i suplementów diety, apara-
tów, urządzeń i instrumentów medycznych, 36 Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia zdrowotne, Pośrednictwo 
finansowe, Pośrednictwo kredytowe, Doradztwo finansowe, 
Usługi sponsorowania finansowego, Sponsorowanie spo-
łecznych akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych, 
zdrowotnych, sportowych, Usługi związane z finansowa-
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niem kosztów leczenia, Organizowanie zbiórek funduszy 
na cele charytatywne, edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne, 
zdrowotne, sportowe, Organizowanie akcji zbierania fundu-
szy w celu wspomagania badań i procedur medycznych 
na rzecz osób będących w potrzebie, Gromadzenie i inwe-
stowanie funduszy na cele charytatywne, usługi informacyj-
ne i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja i szkole-
nia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, Usługi edukacji 
w zakresie medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, 
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosme-
tyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdro-
wia oraz pielęgnacji ciała, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, szkoleń, seminariów, kongresów w obszarze 
ochrony zdrowia i urody, Organizowanie loterii, Organizo-
wanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie balów, im-
prez okolicznościowych, koncertów, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów, kursów, szkoleń, 
warsztatów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tema-
tycznych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, der-
matologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmeto-
logii, kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, 
ochrony zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała w celach edu-
kacyjnych i rozrywkowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych i radiowych, Przygotowywanie i produkowanie fil-
mów, audycji, prezentacji i programów rozrywkowych do-
tyczących medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, 
rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, ko-
smetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony 
zdrowia, urody oraz pielęgnacji ciała, Przygotowywanie, 
produkowanie i realizacja radiowych i telewizyjnych pro-
gramów edukacyjnych i rozrywkowych z zakresu medycy-
ny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, far-
makologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny 
żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia, urody 
oraz pielęgnacji ciała, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze książkowe, elektroniczne i internetowe, Usługi tworze-
nia publikacji multimedialnych i internetowych, Publikowa-
nie książek, tekstów innych niż reklamowe, Publikacje ksią-
żek, periodyków w obszarze tematów ochrony zdrowia 
i urody, Publikacja tekstów, Innych niż reklamowe, Publiko-
wanie książek, czasopism i periodyków on-line z zakresu 
medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilita-
cji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higie-
ny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochro-
ny zdrowia i urody, Udostępnianie publikacji on-line z zakre-
su medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabili-
tacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, hi-
gieny żywienia, odżywiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, 
ochrony zdrowia i urody, Usługi charytatywne związane 
z edukacją w zakresie medycyny, medycyny estetycznej, 
dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosme-
tologii, kosmetyki, higieny, żywienia, odżywiania, dietetyki, 
pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 43 Usługi w zakre-
sie prowadzenia hoteli, pensjonatów, domów wypoczynko-
wych, ośrodków odnowy biologicznej, Usługi w zakresie 
prowadzenia kawiarni, kafeterii, restauracji, Usługi w zakresie 
dostarczania potraw i napojów, Usługi w zakresie wynajmo-
wania pomieszczeń na pokazy, wystawy, szkolenia, warszta-
ty, seminaria, sympozja, konferencje, kongresy, Załatwianie 
formalności związanych z tymczasowym zakwaterowa-
niem, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie zorganizowa-
nej opieki zdrowotnej, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, ośrodki zdrowia, placówki 
rekonwalescencji, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi 

medycyny estetycznej, Usługi medyczne w zakresie chirur-
gii kosmetycznej i plastycznej, ginekologii, dermatologii es-
tetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, 
Usługi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salo-
nów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy bio-
logicznej, Usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, 
upiększających, pielęgnacyjnych, Zabiegi depilacyjne, Usłu-
gi manicure i pedicure, Usługi w zakresie makijażu, Usługi 
wizażu, Usługi udostępniania saun, Solariów, Usługi diagno-
zy psychologicznej, Badania, Doradztwo i konsultacje psy-
chologiczne, Opieka psychologiczna, Usługi w zakresie fi-
zjoterapii i fizykoterapii, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Badania w zakresie dia-
gnozy stanu zdrowia, Informacja w obszarze ochrony zdro-
wia i urody, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, Telemedycyna, Dostarczanie informacji z za-
kresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, reha-
bilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, 
higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia, 
urody oraz pielęgnacji ciała, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, Usługi doradztwa w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo dotyczące stosowania preparatów kosmetycz-
nych i leczniczych, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, Usługi implantacji włosów, Lase-
roterapia, Usługi mikrodermabrazji, Usługi drenażu limfa-
tycznego, Aromaterapia, Usługi w zakresie reiki, Usługi 
w zakresie hydroterapii, Usługi w zakresie akupunktury, 
Usługi paramedyczne, Opieka zdrowotna związana z aku-
punkturą, Homeopatią, Naturopatią, Usługi masażu, Masa-
że lecznicze, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Usługi 
w zakresie odchudzania, Leczenie alergii, Usługi denty-
styczne, Opiniowanie medyczne, Ekspertyzy medyczne, 
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem komórek macierzystych, Usługi przechowywa-
nia komórek macierzystych, 45 Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych [usługi prawne], Porady prawne w zakresie 
franchisingu, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych 
franszyzy, Usługi prawne dotyczące praw własności intelek-
tualnej, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie 
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Eksploatacja praw 
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licen-
cjonowanie [usługi prawne], Profesjonalne usługi doradcze 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi do-
radztwa prawnego w zakresie prawa medycznego, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi sporządzania opinii, ekspertyz i analiz praw-
nych, Wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji 
prawnych.

(210) 537394 (220) 2021 12 07
(731) Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt, DE
(540) (znak słowny)
(540) octenisept oral mono
(510), (511) 3 Płyny do płukania jamy ustnej do celów nie-
medycznych, 5 Płyny do płukania jamy ustnej do celów me-
dycznych.

(210) 537433 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Giełdowa Spółka Roku

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-

mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
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za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
Reklama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty  
(Tworzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygoto-
wywanie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpo-
wszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampa-
nii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży re-
klamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnia-
nie raportów marketingowych, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, 
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjąt-
kiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszenio-
we do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie 
reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodar-

czej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za po-
średnictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów 
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi re-
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promo-
cji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów 
wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to-
warów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi 
reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu 
gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w za-
kresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telek-
su, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania spo-
łecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
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netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elek-
tronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Prze-
syłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity 
lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wia-
domości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony in-
ternetowe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna 
komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, 
Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer 
cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych 
na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i in-
formacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja 
dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Trans-
misja filmów wideo, Transmisja informacji do celów bizne-
sowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz 
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Trans-
misja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomu-
nikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komu-
nikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telema-
tyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja 
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich 
wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośred-
nictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości 
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi 
agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, 
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicz-
nej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie syste-
mów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne 
pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i prze-
kazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie 
i dystrybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w za-
kresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowa-
nia konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowa-
nia książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie 
elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferen-
cji, kongresów i zjazdów.

(210) 537478 (220) 2021 12 08
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMUS
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(210) 537479 (220) 2021 12 08
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) AUREOLA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(210) 537480 (220) 2021 12 08
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) MORENA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(210) 537481 (220) 2021 12 08
(731) WOŹNA MARTA ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DUSZA
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne.

(210) 537538 (220) 2021 12 09
(731) GIERLAK MATEUSZ, Zaborów
(540) (znak słowny)
(540) RAPTUS
(510), (511) 25 Odzież, majtki, podkoszulki.

(210) 537541 (220) 2021 12 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO ACTIVE

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Walizy, Torby podróżne, Parasole, Plecaki, Ple-
caki turystyczne, Torby sportowe, Torby na kółkach, Torby 
turystyczne, Walizki, Parasole i parasolki, Pokrowce na para-
solki, 20 Karimaty, 22 Liny, Sieci, Namioty, Hamaki, Markizy 
i brezenty, 24 Śpiwory, 25 Odzież sportowa, Obuwie spor-
towe, Nakrycia głowy, 28 Gry, Zabawki, Artykuły sportowe, 
Sprzęt sportowy.

(210) 537542 (220) 2021 12 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YEEMY
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Hummus, Gotowe dania warzywne, Goto-
we dania z mięsa, Sałatki warzywne, Zupy, Sałatki owoco-
we, Sałatki gotowe, Batoniki na bazie orzechów będące 
zamiennikami posiłków, Falafel, Frittaty, Guacamole [pasta 
z awokado], Gotowe posiłki składające się głównie z sub-
stytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, Dania gotowe na bazie mięsa lub 
ryb, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone posiłki 
składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające 
się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie 
z drobiu, 30 Owsianka, Kasza bulgur, Kanapki, Tortille, Ku-
skus, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe gotowe do spo-
życia, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe po-
trawy na bazie ryżu, Pierogi, Naleśniki, Kluski, Makarony 
głęboko mrożone, Mrożone produkty ciasta nadziewane 
mięsem, Pizza, Gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 537543 (220) 2021 12 09
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVÉ

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, Walizy, Torby podróżne, 
Torby, Walizki, Torebki, Portfele, Portmonetki, Worki, sakiew-
ki, Teczki i aktówki, Tornistry szkolne, Saszetki biodrowe, 
Plecaki, Etui, Futerały na dokumenty, Etui na klucze, Futerały 
w postaci etui na klucze, Kosmetyczki, Pokrowce na para-
sole, Pokrowce podróżne na ubrania, Pokrowce do garni-
turów, Pokrowce na klucze, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Paski, Bielizna.

(210) 537546 (220) 2021 12 09
(731) GUZY MICHAŁ MG MOTORSPORT,  

Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VSOUND

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.25
(510), (511) 7 Układy wydechowe, Tłumiki silników spali-
nowych, stosowane w motocyklach, samochodach osobo-
wych, samochodach sportowych.

(210) 537547 (220) 2021 12 09
(731) DARK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kąkolewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIERKIEL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty 
do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, Mydełka, Mydła, Płyny do mycia naczyń, Środki 
do nadawania połysku, Płyny do spryskiwaczy szyb, Środki 
do mycia szkła, Środki do zmywania naczyń, Środki ułatwia-
jące suszenie do zmywarek naczyń, Produkty toaletowe nie-
lecznicze, Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 
Ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia, Płyny 
do prania, płyny do prania chemicznego.

(210) 537602 (220) 2021 12 10
(731) WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARFROST

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.13.01
(510), (511) 1 Spoiwa i domieszki do betonu, środki che-
miczne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji 
betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji be-
tonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do nadawania nieprze-
puszczalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
chemiczne do impregnacji wodoodpornej murów, prepara-
ty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], mieszaniny chemiczne kwasoodporne, 
katalizatory chemiczne, substancje zapobiegające zamarzaniu, 
środki zmiękczające do celów przemysłowych, 17 Substancje 
do izolacji przeciwwilgociowej budynków, zaprawy izola-
cyjne, materiały uszczelniające, substancje uszczelniające 
do połączeń, 35 Prowadzenie usług w zakresie: agencji im-
portowe eksportowych, badanie rynku, dystrybucji materia-
łów reklamowych - próbek, druków, prospektów i broszur, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pokazów towa-
rów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, reklamy za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, rekla-
my radiowej, reklamy telewizyjnej, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, wyselekcjo-
nowanie z myślą o osobach trzecich produktów jak: spoiwa 
i domieszki do betonu, środki chemiczne do napowietrza-
nia betonu, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb 
i olejów, cement, środki i preparaty do konserwacji cementu 
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji mu-
rów z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł 
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do nadawania nieprze-
puszczalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
wodoszczelne stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb 
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i olejów, cement do naprawy stłuczonych przedmiotów, mie-
szaniny chemiczne kwasoodporne, katalizatory chemiczne, 
substancje zapobiegające zamarzaniu, środki do zmiękcza-
nia do celów przemysłowych, substancji do izolacji prze-
ciwwilgociowej budynków, zapraw izolacyjnych, materiałów 
uszczelniających, substancji uszczelniających do połączeń 
- tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie za-
kupu w dobrych warunkach.

(210) 537603 (220) 2021 12 10
(731) WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RETARD

(531) 01.13.15, 26.05.04, 26.07.17, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 
29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15

(510), (511) 1 Spoiwa i domieszki do betonu, środki che-
miczne do napowietrzania betonu, środki do konserwacji 
betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji 
cegieł z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do nadawania 
nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej mu-
rów, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane 
w murarstwie [z wyjątkiem farb], mieszaniny chemiczne 
kwasoodporne, katalizatory chemiczne, substancje zapo-
biegające zamarzaniu, środki zmiękczające do celów prze-
mysłowych, 17 Substancje do izolacji przeciwwilgociowej 
budynków, zaprawy izolacyjne, materiały uszczelniające, 
substancje uszczelniające do połączeń, 35 Prowadzenie 
usług w zakresie: agencji importowo - eksportowych, ba-
danie rynku, dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, 
druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla 
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyj-
nej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trze-
cich produktów jak: spoiwa i domieszki do betonu, środki 
chemiczne do napowietrzania betonu, środki do konserwa-
cji betonu z wyjątkiem farb i olejów, cement, środki i prepara-
ty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, prepara-
ty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, środki 
do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, preparaty 
do nadawania nieprzepuszczalności cementu z wyjątkiem 
farb i olejów, preparaty wodoszczelne stosowane w mu-
rarstwie z wyłączeniem farb i olejów, cement do naprawy 
stłuczonych przedmiotów, mieszaniny chemiczne kwaso-
odporne, katalizatory chemiczne, substancje zapobiegające 
zamarzaniu, środki do zmiękczania do celów przemysło-
wych, substancji do izolacji przeciwwilgociowej budynków, 
zapraw izolacyjnych, materiałów uszczelniających, substancji 
uszczelniających do połączeń - tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

(210) 537626 (220) 2021 12 13
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Beauty CEO
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 537633 (220) 2021 12 13
(731) ALBA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) VIETLABB
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi gastronomiczne, Bary, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi, Bary przeką-
skowe, Kawiarnie, Kafeterie, Restauracje samoobsługowe, 
Stołówki, Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringu ze-
wnętrznego, Katering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organi-
zacja kateringu na imprezy urodzinowe, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Świadczenie usług ka-
teringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Przygo-
towywanie i sprzedaż żywności na wynos, Usługi osobistych 
kucharzy, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Dostarczanie 
posiłków do bezpośredniego spożycia, Zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Udzielanie informacji dotyczących restaura-
cji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Wynajmowanie sal oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia.

(210) 537674 (220) 2021 12 14
(731) NORMAN GRZEGORZ BIURO TŁUMACZEŃ ATT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Biuro Tłumaczeń ATT
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe ustne, 
Usługi edukacyjne, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja i redago-
wanie książek, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych.

(210) 537678 (220) 2021 12 14
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) NEOCLIN
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie 
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma-
ści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, 
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspo-
magające leczenie, witaminy same lub w połączeniach 
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korzenie 
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lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia 
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, 
wyroby medyczne do celów leczniczych do zapobiegania 
lub zwalczania wszawicy głowy u dzieci oraz dorosłych.

(210) 537750 (220) 2021 12 15
(731) PUTKOWSKA GRAŻYNA  

DAŻYNKA-NADBUŻAŃSKIE SMAKI, Rotki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1929 DAŻYNKA NADBUŻAŃSKIE SMAKI

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.07.01, 08.03.09, 29.01.14, 08.05.25, 
24.01.13

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Drób, Wędliny, Mię-
sa wędzone, Kiełbasy wędzone, Wieprzowina, Wołowina, 
Kiełbaski wieprzowe, Bekon, Cielęcina, Kaszanka, Kiełbasy, 
Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Mielonki (konserwy), 
Paczkowane mięso, Podroby, Przetworzone produkty mię-
sne, Schab wieprzowy, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, 
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Tłuszcze zwierzęce 
do celów spożywczych, Skwarki, Kostki bulionowe, Maryno-
wane nóżki wieprzowe, Buliony, Produkty serowarskie, Mięk-
kie dojrzałe sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrze-
wające, Biały miękki ser twarogowy, Ser miękki, Ser twardy, 
Świeży biały ser, Ser twarogowy, Twaróg, Jaja, 30 Majonez, 
Pasty do smarowania na bazie majonezu, Sosy na bazie ma-
jonezu, Mięsne sosy, Sosy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 537804 (220) 2021 12 16
(731) ZAKŁADY USŁUGOWE EZT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EZT

(531) 29.01.13, 26.03.01, 26.03.18, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 
26.03.05

(510), (511) 37 Malowanie i lakierowanie, Malowanie meta-
lowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowa-
nie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Powlekanie 
[malowanie], Usługi w zakresie prac wysokościowych, Usłu-

gi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi sprzątania, 
Usługi sprzątania toalet, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, 
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 
Konserwacja i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wsta-
wianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Instalo-
wanie alarmów przeciwwłamaniowych, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów prze-
ciwpożarowych, Odśnieżanie, Sprzątanie budynków i tere-
nów przemysłowych, Sprzątanie budynków biurowych i lo-
kali handlowych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, 
Sprzątanie szpitali, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie 
terenów publicznych, 42 Świadczenie usług zabezpieczeń 
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów 
i skomputeryzowanych transakcji, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Monitorowanie obiektów komercyjnych 
i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych związ-
ków organicznych, Monitorowanie działań mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych do celów 
bezpieczeństwa, 44 Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnacja ogro-
dów lub rabat kwiatowych, Pielęgnacja trawników, Usługi 
pielęgnacji trawników, Usługi koszenia trawników, 45 Usługi 
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi ochro-
ny w celu zabezpieczenia mienia, Znakowanie dokumentów 
w celu ich zabezpieczenia, Ochrona obiektów za pośrednic-
twem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona obiek-
tów i sprzętu, Monitorowanie alarmów przeciwpożarowych.

(210) 537805 (220) 2021 12 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) COHIBEX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 537812 (220) 2021 12 16
(731) KĄPIELEWSKA ANNA, Kraków 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO ECONOMY

(531) 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łącze-
nia, Silniki elektryczne [z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych], Mechanizmy napędu silnikowego [inne niż 
do pojazdów lądowych], Mechaniczne narzędzia rolnicze, 
Inkubatory do jaj, Automaty sprzedające chłodnicze, 11 Urzą-
dzenia do ogrzewania, Urządzenia do gotowania, Urządzenia 
do suszenia, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia do kon-
troli zaopatrzenia w wodę, Instalacje sanitarne, 20 Lustra 
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[meble], Lady sprzedażowe [meble], Meble do użytku prze-
mysłowego, Niemetalowe pojemniki do przechowywania, 
Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki nieme-
talowe do transportu, 21 Przybory kuchenne, Zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, 37 Instalacja urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Usługi budowlane, Instalacja, 
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego.

(210) 537813 (220) 2021 12 16
(731) EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE EFL LEASING

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi 
aukcji i aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji interneto-
wych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, Usługi sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży  
online pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych (w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycz-
nych i komputerowych sieci komunikacyjnych typu Internet 
i intranet poprzez strony elektroniczne, Usługi w zakresie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, Audyt 
działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności 
gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Audyt finansowy, 
Analizy i raporty statystyczne, Usługi przetwarzania danych, 
Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, 36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Finanso-
wanie leasingu pojazdów, Faktoring, Gwarancje, ekspertyzy 
i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe, Wyceny i analizy finanso-
we, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
45 Usługi prawne, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne 
świadczone w ramach operacji bankowych, finansowych, 
walutowych i dotyczących nieruchomości.

(210) 537815 (220) 2021 12 16
(731) KLIMASZEWSKA-DOMAŃSKA SYLWIA  

ZEN CONCEPT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zen Concept

(531) 02.03.23, 05.05.16, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, T-shirty, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
z grafikami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z odkrytymi 
plecami, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Topy do jogi, 
Topy sportowe, Topy letnie, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki do aktywności fizycznej, Bluzki z odkrytymi ple-
cami, Spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie sportowe, Leggin-
sy, Wygodne luźne spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, 
Spodnie do rozgrzewki, Spodnie ze stretchu, Spodnie do jogi, 
Spodnie dzianinowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Sukienki, Letnie sukienki, Luźne sukienki o prostym kro-
ju, Sukienki koktajlowe, Odzież domowa, Odzież treningowa, 
Czapki wełniane, Swetry wełniane, Wełniane szale, 41 Usługi 
w zakresie edukacji dietetycznej, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych 
związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji zdrowotnej 
i metod relaksacji, Trening medytacji, Usługi edukacyjne do-
tyczące medytacji, Usługi w zakresie treningu umiejętności 
psychospołecznych, Usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w zakresie tre-
ningu fizycznego, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi tre-
ningowe siłowe i poprawiające kondycję, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Dostarczanie informacji na temat ak-
tywności sportowych, Udostępnianie informacji dotyczących 
treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie infor-
macji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej online, Trening jogi, Gimnastyka, Organi-
zowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów szkole-
niowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów rozwoju 
osobistego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów roz-
woju duchowego, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
organizowanie i prowadzenie treningów, seminariów, sympo-
zjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, 
Organizacja webinariów, Organizacja warsztatów kulinarnych, 
Organizacja i prowadzenia kręgów kobiet, Publikacja materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie książek i ma-
teriałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycz-
nych, Przeprowadzanie wywiadów w celach edukacyjnych 
i rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningo-
wego, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 44 Akupunk-
tura, Akupresura, Tradycyjny masaż japoński, Masaż shiatsu, 
Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Japoński masaż głowy 
i twarzy, Masaż twarzy, Masaż kobido, Masaż sportowy, Masaż 
relaksacyjny, Masaż terapeutyczny, Masaż gorącymi kamienia-
mi, Usługi masażu stóp, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksa-
cyjnej, Informacje dotyczące masażu, Usługi konsultacji zwią-
zane z masażami, Udzielanie informacji związanych z tradycyj-
nym masażem japońskim, Usługi terapeutyczne, Usługi tera-
peutyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Porad-
nictwo dietetyczne, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Pla-
nowanie i nadzorowanie diety, Rehabilitacja fizyczna, Organi-
zowanie i prowadzenie wyjazdów relaksacyjno-zdrowotnych, 
Usługi SPA.

(210) 537818 (220) 2021 12 16
(731) IMIEŁOWSKA ANNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SESIO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usłu-
gi wideotelefoniczne, 35 Abonowanie dostępu do serwi-



148 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

su telekomunikacyjnych baz danych, Usługi zarządzania 
społecznością online, Ogłoszenia drobne, 38 Przesyłanie 
informacji drogą online, Udostępnianie online forów 
do przesyłania wiadomości między użytkownikami kom-
puterów, Przekazywanie informacji i danych za pośrednic-
twem usług online i Internetu, Udostępnianie pokojów 
rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, 
komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkow-
nikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] 
i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Wi-
deokonferencje, Usługi wideokonferencji, Usługi wide-
otelefoniczne, Usługi wideokomunikacyjne, 42 Udostęp-
nianie online oprogramowania nie do pobrania, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich 
do celów wymiany treści online, Zapewnianie oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do użytku w komuni-
kacji, Zapewnianie tymczasowego korzystania z oprogra-
mowania pojedynczego logowania online, nie do pobra-
nia, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, 
Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użyt-
kownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami 
i obrazami w trybie online, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], 45 Usługi serwisów społecznościowych online, In-
ternetowe usługi zapoznawania osób, Usługi w zakresie 
zapoznawania się za pośrednictwem komputera, Usługi 
agencyjne w zakresie przedstawiania osób.

(210) 537825 (220) 2021 12 16
(731) CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Konstantynów Łódzki

(540) (znak słowny)
(540) Medyceusz
(510), (511) 39 Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratun-
kowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, 
Transport karetkowy, 42 Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Badania kliniczne, Próby klinicz-
ne, Usługi badań farmaceutycznych, Badania naukowe 
w dziedzinie farmacji, 44 Kliniki medyczne, Usługi pry-
watnych szpitali, Usługi medyczne, Doradztwo w zakre-
sie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wy-
kwalifikowany personel medyczny, Usługi telemedyczne, 
Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekar-
skich na odległość [tele-reporting], Usługi w zakresie le-
karskich wizyt domowych, Badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi 
w zakresie badań lekarskich, Usługi analiz laboratoryjnych 
związanych z leczeniem ludzi, Usługi obrazowania me-
dycznego, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, 
Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, Przygotowy-
wanie i wydawanie lekarstw.

(210) 537847 (220) 2021 12 17
(731) BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) P PROFIMATOR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.01.15, 24.01.18, 
25.01.25, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 32 Esencje i koncentraty do produkcji i wytwa-
rzania napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji i wy-
twarzania napojów, Syropy do napojów, Napoje bezalkoho-
lowe, Napoje i soki owocowe i warzywne.

(210) 537920 (220) 2021 12 20
(731) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AminoAgro
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Chemicznie 
zmienione nawozy złożone, Dodatki glebowe [nawożenie], 
Fosforany [nawozy], Mieszanki nawozów, Mieszanki nawo-
zów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki substancji che-
micznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako 
nawozy rolnicze, Mieszanki substancji chemicznych i ma-
teriałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze,  
Nawóz na bazie chlorku potasu, Nawóz na bazie chlorku 
amonowego, Nawóz na bazie azotanu amonowego, Nawóz 
naturalny, Nawóz na bazie siarczanu potasu, Nawóz na ba-
zie siarczanu amonowego, Nawóz w formie stałej, Nawóz 
z azotanem sodu, Nawóz z superfosfatu wapniowego,  
Nawozy, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy azoto-
we, Nawozy biologiczne, Nawozy bez zawartości chloru, 
Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby,  
Nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, Nawo-
zy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy do gleby i ziemi 
doniczkowej, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin donicz-
kowych, Nawozy do trawy, Nawozy do trawy lub terenów 
trawiastych, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy 
naturalne, Nawozy, nawozy do trawników, nawozy do tra-
wy, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla 
ogrodnictwa, Nawozy organiczne, Nawozy potasowe,  
Nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, Nawozy użyź-
niające glebę, Nawozy z dużą ilością substancji odżyw-
czych, Nawozy zawierające związki azotu, Nawozy złożone, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne 
nawozy, Płynne nawozy, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, Podwójny lub potrójny superfosfat [nawóz], 
Potas kalcynowany [nawozy], Powłoki do nasion [nawóz], 
Preparaty do nawożenia, Preparaty do nawożenia gleby, 
Preparaty do nawożenia pogłównego do trawników, Pre-
paraty do nawożenia pogłównego [humus] do trawników, 
Nawozy dla rolnictwa, Sole [nawozy], Środki do nawożenia 
ogrodu [nawozy], Substancje chelatowe do użytku jako 
nawozy do listowia roślin, Substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Syntetyczne na-
wozy, Nawozy do użyźniania gleby, Superfosfaty [nawozy], 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemikalia używane w rolnictwie, Chemikalia do użytku 
w powlekaniu nasion rolniczych [inne niż fungicydy, herbi-
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cydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Nawozy dla 
rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemicz-
ne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu 
produktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli 
wzrostu produktów rolnych, Środki poprawiające kondycję 
gleby do użytku rolniczego, Środki chemiczne stosowane 
w leśnictwie, Biostymulatory stanowiące preparaty odżyw-
cze dla roślin, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomaga-
jące wzrost roślin, Odżywki dla roślin, Preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania 
chorobom u roślin zbożowych, Preparaty do wzmacniania 
roślin, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżyw-
cze dla roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty 
z mikroelementów dla roślin, Produkty mineralne do użyt-
ku w hodowli roślin, Środki chemiczne do ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki prze-
ciwpasożytnicze], Środki do wspomagania wzrostu roślin, 
Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Środki regulują-
ce wzrost roślin do użytku rolniczego, Środki wzmacniające 
dla roślin, Substancje do pobudzania wzrostu roślin, Humus, 
Pokrycia humusowe, Chemiczne preparaty do uzdatniania 
gleby, Chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, Dodat-
ki chemiczne do gleby, Dodatki glebowe, Materiały popra-
wiające kondycję gleby, Mineralne preparaty do użyźniania 
gleby, Organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby, 
Polepszacze do gleby, Preparaty chemiczne do użyźnia-
nia gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty do odżywia-
nia gleby, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzro-
stu produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Środki do uzdat-
niania gleby do celów ogrodniczych, Środki poprawiające 
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, Środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki che-
miczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Pod-
łoża hodowlane dla roślin, Podłoża hodowlane do ogrod-
nictwa, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed śnie-
cią zbożową, 5 Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], 
Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki che-
miczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne dla 
leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki chwastobójcze, 
Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, 
Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze do użytku w rol-
nictwie, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, Insektycydy, 
Insektycydy do użytku w rolnictwie, Środki przeciw paso-
żytom, Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pe-
stycydy rolnicze, Biopestycydy rolnicze, Preparaty chemicz-
ne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne 
do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania 
pleśni, Preparaty do tępienia larw, Preparaty hamujące 
rozwój larw, Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy 
do użytku w rolnictwie, Preparaty do niszczenia robactwa, 
Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Preparaty che-
miczne do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne 
do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia szkod-
ników, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, 
Środki do tępienia szkodników.

(210) 537922 (220) 2021 12 20
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowny)
(540) CAT LIFE
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt, środki i artykuły spo-
żywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt, Świeże owoce i świeże warzywa oraz 
preparaty stosowane jako dodatki do tych pokarmów, piasek 
aromatyczny dla zwierząt domowych jako ściółka, ściółka dla 
zwierząt.

(210) 537939 (220) 2021 12 21
(731) OFS TECHNOLOGIE ANNA I WALDEMAR MAZUR 

SPÓŁKA JAWNA, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFS Technologie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 37 Nakładanie pokryć powierzchniowych, 
39 Magazynowanie, Transport, 40 Obróbka i powlekanie po-
wierzchni metalowych, 42 Kontrola jakości.

(210) 537950 (220) 2021 12 20
(731) SOPIŃSCY UPRAWA PIECZAREK  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wólka Kobyla

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rośniemy dla Ciebie

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Pieczarki świeże.

(210) 537956 (220) 2021 12 20
(731) RÓŻEK MATEUSZ 2TUR, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2TUR

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.07.25, 03.04.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
czujniki ruchu, łączniki elektroniczne, gniazda przełączające 
[elektryczne], elektryczne gniazda wtyczkowe, osłony na kable 
elektryczne, osłony do gniazdek elektrycznych, wtyczki, gniazd-
ka elektryczne, wtyczki, gniazdka i inne kontakty elektryczne, 
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], przejściówki w postaci roz-
gałęziaczy elektrycznych, przedłużacze, przewody elektryczne, 
puszki przyłączeniowe [elektryczność], skrzynki przyłączeniowe 
[elektryczność], złączki do przewodów elektrycznych, puszki 
elektroinstalacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne, mierniki na-
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pięcia, próbniki napięcia, regulatory napięcia, osprzęt do oświe-
tlenia ściennego [przełączniki], metalowe syfony kanalizacyjne, 
oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wystawowe, oświetle-
nie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, 
oświetlenie elektryczne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie na-
strojowe LED, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy wi-
szące, lampy oświetleniowe, lampy ścienne, lampy elektryczne, 
lampy stołowe, lampy biurkowe, lampy LED, lampy podłogowe, 
lampy (urządzenia oświetleniowe), żarówki oświetleniowe, ża-
rówki i akcesoria do nich, abażury, podstawy lamp, kuliste klo-
sze do lamp, osprzęt oświetleniowy, oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, przewody świetlne do celów oświetleniowych, 
latarki, zawory [akcesoria hydrauliczne], armatury łazienkowe, 
armatury grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz ar-
matura wodno-kanalizacyjna, umywalki łazienkowe, wanny, 
wyposażenie wanien łazienkowych, toalety, niemetalowe pa-
rawany do brodzików prysznicowych, metalowe ścianki [para-
wany] do wanien z prysznicem, kabiny prysznicowe, brodziki, 
konwektory [grzejniki], grzejniki łazienkowe, grzejniki gazowe, 
baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie prysznicowe, 
zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, taśmy izolacyjne, 
syfony kanalizacyjne na deszczówkę, nie z metalu, meble ła-
zienkowe, Usługi agencji marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i re-
klamowych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie naby-
wania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi doradcze dotyczące rekla-
my, promocji i marketingu, Usługi doradztwa w zakresie public 
relations, Doradztwo w zakresie zarządzania własnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Organizowa-
nie prezentacji osób w celach biznesowych, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi online z zakresu nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych, Dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie 
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za po-
średnictwem Internetu, Usługi w zakresie planowania i ustala-
nia strategii działalności gospodarczej, Planowanie działalności 
gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie reklamy, Planowanie w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, 37 Malowanie, 
Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w za-
kresie remontów budynków, Malowanie natryskowe, Montaż 
płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Tynkowanie, Ukła-
danie parkietów, Układanie sufitów, Usługi budowlane, Usługi 
hydrauliczne, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi wyko-
nawców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi wykonawców 
w zakresie płyt gipsowych, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych.

(210) 537958 (220) 2021 12 20
(731) DOCTOR GUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiszyn
(540) (znak słowny)

(540) DOCTOR GUN
(510), (511) 13 Broń palna, Amunicja i pociski, Materiały wy-
buchowe, Sztuczne ognie, Acetylo-nitroceluloza, Aerozole 
do osobistej obrony, Amunicja, Amunicja do broni palnej, 
Artykuły pirotechniczne, Balistyczne pociski, Bawełna strzelni-
cza, Broń harpunowa, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń 
samobieżna, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki, inne niż 
teleskopowe, do broni palnej, Czopy do broni ciężkiej, Flary 
ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, Kabłąki 
spustowe do strzelb, Karabiny maszynowe, Kolby broni, Kur-
ki do broni, Lonty detonujące do materiałów wybuchowych, 
Lufy karabinowe, Lusterka celownicze do broni, Łuski nabo-
jowe, Maszyny do napełniania pasa na pociski, Materiały wy-
buchowe, Materiały wybuchowe z azotanów amonu, Naboje 
[ładunki] wybuchowe, Ognie bengalskie, Paski naramienne 
do broni, Pasy na amunicję, Pasy na amunicję do automatycz-
nej broni palnej, Petardy, Pistolety [broń], Pistolety pneuma-
tyczne [broń], Pociski [broń], Proch [materiał wybuchowy], 
Proch strzelniczy, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewolwe-
ry, Rogi na proch, Spłonki zapłonowe, Spłonki, inne niż zabaw-
ki, Substancje samozapalne, Sygnały mgłowe wybuchowe, 
Szczotki do broni palnej, Śrut ołowiany dla myślistwa, Tłumiki 
do broni, Walizki na karabiny, Zamki do broni palnej.

(210) 537961 (220) 2021 12 20
(731) DOCTOR GUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR GUN.EU EST. 2016

(531) 23.03.05, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 13 Broń palna, Amunicja i pociski, Materiały wy-
buchowe, Sztuczne ognie, Acetylo-nitroceluloza, Aerozole 
do osobistej obrony, Amunicja, Amunicja do broni palnej, 
Artykuły pirotechniczne, Balistyczne pociski, Bawełna strzelni-
cza, Broń harpunowa, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń 
samobieżna, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki, inne niż 
teleskopowe, do broni palnej, Czopy do broni ciężkiej, Flary 
ratunkowe, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, Kabłąki 
spustowe do strzelb, Karabiny maszynowe, Kolby broni, Kur-
ki do broni, Lonty detonujące do materiałów wybuchowych, 
Lufy karabinowe, Lusterka celownicze do broni, Łuski nabo-
jowe, Maszyny do napełniania pasa na pociski, Materiały wy-
buchowe, Materiały wybuchowe z azotanów amonu, Naboje 
[ładunki] wybuchowe, Ognie bengalskie, Paski naramienne 
do broni, Pasy na amunicję, Pasy na amunicję do automatycz-
nej broni palnej, Petardy, Pistolety [broń], Pistolety pneuma-
tyczne [broń], Pociski [broń], Proch [materiał wybuchowy], 
Proch strzelniczy, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewolwe-
ry, Rogi na proch, Spłonki zapłonowe, Spłonki, inne niż zabaw-
ki, Substancje samozapalne, Sygnały mgłowe wybuchowe, 
Szczotki do broni palnej, Śrut ołowiany dla myślistwa, Tłumiki 
do broni, Walizki na karabiny, Zamki do broni palnej.
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(210) 537969 (220) 2021 12 21
(731) NIEMCZYK WOJCIECH, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Swim Active

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 01.15.24
(510), (511) 41 Nauka pływania.

(210) 537992 (220) 2021 12 21
(731) KOWALCZYK KINGA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REvoo

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, 
barwników i tuszów, Barwniki do tatuaży, Tusze do tatuaży, 
3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosme-
tyki do makijażu skóry, Makijaż (preparaty do -), Środki do usu-
wania makijażu, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 
16 Tatuaże zmywalne, 44 Usługi w zakresie tatuażu.

(210) 537995 (220) 2021 12 21
(731) KARWAT KONRAD, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRONG ekipa

(531) 02.09.14, 02.09.25, 21.03.13, 24.01.08, 26.01.01, 26.01.14, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 25 Odzież, Odzież gimnastyczna, Odzież tre-
ningowa, Odzież sportowa, Odzież codzienna, Bluzy spor-
towe, Podkoszulki sportowe, Komplety sportowe, Czapki 
sportowe, Stroje sportowe, Spodnie sportowe, Stroje 
do sportów walki, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki 
sportowe do rozgrzewki, Topy sportowe do rozgrzewki, 
Czapki i czapeczki sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki polo, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, 
Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, 41 Pokazy filmów wi-

deo, Montaż wideo, Produkcja filmów wideo, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Produkcja muzycznych 
filmów wideo, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Roz-
rywka on-line, Rozrywka filmowa, Usługi rozrywkowe, 
Zapewnianie rozrywki online, Produkcja rozrywki audio, 
Organizowanie rozrywki, Organizacja rozrywek muzycz-
nych, Usługi rozrywki dźwiękowej, Informacja o rozrywce, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie spek-
takli rozrywkowych, Usługi w zakresie rozrywki, Realizacja 
rozrywki na żywo, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi roz-
rywkowe na żywo, Realizacja telewizyjnych programów 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę 
w postaci występów na żywo, Produkcja rozrywkowych 
programów telewizyjnych, Rozrywka w postaci wyścigów 
samochodowych, Organizowanie zawodów [edukacja lub 
rozrywka], Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Organi-
zacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Usługi rozrywko-
we w postaci filmów, Usługi rozrywkowe obejmujące po-
stacie fikcyjne, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe 
telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe w formie wideo, 
Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Rozryw-
ka w formie programów telewizyjnych (udostępnianie -), 
Rozrywka w formie telewizyjnych programów informa-
cyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci programów 
telewizyjnych, Rozrywka za pomocą bezprzewodowej 
emisji telewizyjnej, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń spor-
towych, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednic-
twem telewizji, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozryw-
ki sportowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki 
wideo za pomocą strony internetowej, Rozrywka w po-
staci zawodów w podnoszeniu ciężarów, Usługi związa-
ne z produkcją rozrywki w formie filmów, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmo-
wych za pomocą internetu, Usługi rozrywkowe w postaci 
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą 
kamery internetowej, Rozrywka interaktywna online, Pro-
wadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie kursów 
internetowych w zakresie diet, Udzielanie informacji do-
tyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzie-
lanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośred-
nictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej online, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, In-
formacje na temat sportu, Nauka w zakresie sportu, Usługi 
trenerskie w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe w zakre-
sie sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakre-
sie sportu, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, 
Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Szkolenia 
w zakresie odżywiania, Prowadzenie zajęć w zakresie od-
żywiania, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów 
zdrowia [ćwiczenia], Nauczanie w zakresie zdrowia, Usłu-
gi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi szkoleniowe 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Udostępnianie in-
formacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
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fizycznej, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fi-
zycznej [fitness klub], Coaching w zakresie życia osobiste-
go [life coaching].

(210) 538011 (220) 2021 12 22
(731) CDD LEGAL CETERA DZIEWOŃSKI DOMAGAŁA 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) CDD Legal
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne 
związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo 
prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, 
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], Doradztwo prawne związane z mapowaniem 
patentów, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyj-
ną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo w sporach 
sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi 
prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, 
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi praw-
ne, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, 
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo 
w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo w zakre-
sie własności intelektualnej, Doradztwo związane z ochro-
ną znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną 
wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną 
praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń 
geograficznych, Doradztwo związane z ochroną patento-
wą, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, 
Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawa-
mi autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, Egzekucja 
testamentów, Egzekwowanie praw do własności intelektu-
alnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Eksplo-
atacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego po-
przez licencjonowanie [usługi prawne], Kompilacja informa-
cji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, Mediacja [usługi prawne], Mo-
nitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradz-
twa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], Ochrona praw autorskich, Ochrona własności in-
telektualnej, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie 
franchisingu, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące 
franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze związane z na-
ruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Udzie-
lanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie 
informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowie-
ka, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi adwo-
kackie, Usługi adwokatów, Usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjo-
nowania własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakre-
sie prawa, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, 
Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi monitorowa-
nia prawnego, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usłu-
gi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi 
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne świadczone 

w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie 
testamentów, Usługi prawne w zakresie negocjowania i spo-
rządzania umów związanych z prawami własności intelektu-
alnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomo-
cy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne].

(210) 538013 (220) 2021 12 22
(731) CDD LEGAL CETERA DZIEWOŃSKI DOMAGAŁA 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDD Legal

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące wła-
sności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradz-
two prawne związane z prawami własności intelektualnej, 
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nie-
ruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewi-
zyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w kwestiach 
praw własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądo-
wych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, 
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjo-
nowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo zwią-
zane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związa-
ne z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochro-
ną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z ochro-
ną nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną 
patentową, Doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, 
Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektual-
ną i prawami autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, 
Egzekucja testamentów, Egzekwowanie praw do własności 
intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, 
Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelek-
tualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w za-
kresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, 
Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i za-
stępstwo procesowe, Profesjonalne usługi doradcze zwią-
zane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi 
doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, 
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień praw-
nych, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, 
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Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawa-
mi człowieka, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi alternatywne-
go rozwiązywania sporów, Usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjo-
nowania własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakre-
sie prawa, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami 
autorskimi, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, 
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące 
nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczą-
ce praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące 
rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące te-
stamentów, Usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi 
prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne zwią-
zane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi 
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi 
prawne], Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie rejestracji 
firm, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia 
prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądo-
wych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności 
[usługi prawne], Usługi związane z ochroną własności prze-
mysłowej, Usługi związane z własnością intelektualną.

(210) 538072 (220) 2021 12 23
(731) PRINTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wymysłowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrintBox Packaging Printing House

(531) 19.01.25, 27.05.01, 19.01.03
(510), (511) 16 Papier, Karton, Tektura, Tektura na opakowa-
nia, Folie bąbelkowe do pakowania, Folie z polipropylenu 
do pakowania, Folie polietylenowe do zawijania lub pakowa-
nia, Folie z przezroczystej wiskozy do pakowania, Folie z bą-
belkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Pudła papie-
rowe, Pudła kartonowe, Worki papierowe, Worki i torby pa-
pierowe, Blistry do pakowania, Kartony do pakowania, Torby 
papierowe do pakowania, Papierowe pudełko do pakowa-
nia, Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Koperty papierowe do pakowania, Materiały 
do pakowania z kartonu, Pojemniki z papieru do pakowania, 
Materiały do pakowania z papieru, Kartonowe pudełka do pa-
kowania, w formie składanej, Arkusze z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Folia z octanu celulozy do pakowania, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Kartony z tektury do pakowania, 
Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego pa-
pieru, Torebki z tworzyw sztucznych do pakowania lodu, 
Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Ar-
tykuły papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, 
Publikacje drukowane, 39 Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Usługi pakowania, Usługi opakowywania i pa-

kowania, 40 Drukowanie, 42 Usługi graficzne, Wzornictwo 
przemysłowe, Projektowanie opakowań, Doradztwo tech-
niczne.

(210) 538076 (220) 2021 12 23
(731) PRINTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wymysłowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) x

(531) 19.01.03, 19.01.25, 27.05.21
(510), (511) 16 Papier, Karton, Tektura, Tektura na opakowa-
nia, Folie bąbelkowe do pakowania, Folie z polipropylenu 
do pakowania, Folie polietylenowe do zawijania lub pako-
wania, Folie z przezroczystej wiskozy do pakowania, Folie 
z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Pudła 
papierowe, Pudła kartonowe, Worki papierowe, Worki i tor-
by papierowe, Blistry do pakowania, Kartony do pakowania, 
Torby papierowe do pakowania, Papierowe pudełko do pa-
kowania, Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe 
pudełka do pakowania, Koperty papierowe do pakowania, 
Materiały do pakowania z kartonu, Pojemniki z papieru 
do pakowania, Materiały do pakowania z papieru, Karto-
nowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Arkusze 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z octanu celulo-
zy do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Kartony 
z tektury do pakowania, Torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnego papieru, Torebki z tworzyw sztucz-
nych do pakowania lodu, Arkusze z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, Artykuły papiernicze do pisa-
nia, Biurowe artykuły papiernicze, Publikacje drukowane, 
39 Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi 
pakowania, Usługi opakowywania i pakowania, 40 Druko-
wanie, 42 Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe, Pro-
jektowanie opakowań, Doradztwo techniczne.

(210) 538125 (220) 2021 12 27
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) EVOLOVE
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwa-
cji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle 
i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na kon-
certy, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy roz-
rywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów 
na imprezy, Usługi kas biletowych, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Multimedialne wydania czaso-
pism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie na-
grywania muzyki, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, 
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Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja i redagowanie książek, Publikacja materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie materiałów drukowanych, Publi-
kowanie opowiadań, Publikowanie multimedialne książek, 
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
Publikowanie recenzji, Publikowanie przewodników eduka-
cyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Świadczenie 
usług w zakresie studiów nagrań wideo, Usługi dziennikar-
skie, Usługi pisania blogów, Usługi publikacji, Usługi wydaw-
nicze, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Organizowanie festiwali, 
Organizacja widowisk, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Eduka-
cja, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkolenio-
we lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie muzyki, Usługi 
edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Trening rozwo-
ju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego.

(210) 538132 (220) 2021 12 27
(731) UNTAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UT untamed.

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych.

(210) 538136 (220) 2021 12 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSAT BOXING NIGHT

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompute-
rowe ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Progra-
my do gier komputerowych, Nagrania magnetyczne, cy-
frowe i multimedialne, Odbiorniki radiowe i telewizyjne, 
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Oprogramowa-

nie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowa-
nie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, w tym 
umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego 
oraz za pośrednictwem sieci dostęp do i pobieranie różnych 
usług i aplikacji, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne i inter-
netowe, Publikacje elektroniczne, 16 Materiały piśmienne 
zawarte w tej klasie, Wyroby z papieru i kartony zawarte w tej 
klasie, Czasopisma, Książki, Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, 
Almanachy, Blankiety, Foldery, Broszury, Prospekty, Druki, 
Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Plakaty, Naklejki, 
Nalepki, Obwoluty, Publikacje drukowane, publikacje pro-
mocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, Ry-
sunki, Karty okolicznościowe, Bilety, Kupony papierowe, Ma-
teriały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia), 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Prowa-
dzenie reklamy, Promowanie zawodów i wydarzeń sporto-
wych, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące 
osobistości świata sportu, Usługi agencji w zakresie promo-
wania osobistości świata sportu, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Usługi menadżerskie dla sportowców, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Ad-
ministrowanie w działalności handlowej, Prace biurowe, Do-
radztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, Usługi marketingowe, Promocja 
sprzedaży, Usługi w zakresie informacji handlowej, Telefo-
niczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
Usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, 
Usługi reklamowe, Produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy 
telewizyjne, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub 
reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Telefoniczne udzielanie informacji, Doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie zarządzania holdingami, Profesjonalne za-
rządzanie działalnością artystyczną, Pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi związane z organizacją targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Pokazy towarów, Rozpowszechnianie 
próbek, Badanie rynku i opinii społecznej, Pozyskiwanie da-
nych i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Usługi promowania i udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych, włączając promowanie i udo-
stępnianie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami prze-
znaczonych do tych celów, Usługi w zakresie zgrupowania 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, artykuły 
sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby papierni-
cze, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w dobrych warunkach, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa przenośnych urządzeń elektronicznych oraz 
akcesoriów do nich, Sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów 
radiowo telewizyjnych, odzieży, artykułów i akcesoriów spor-
towych, napoi, artykułów elektronicznych, wyrobów papier-
niczych, oprogramowania komputerowego, magnetycz-
nych nośników danych, nagranych dysków, płyt kompakto-
wych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, Usług 
świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży, 
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Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią 
sklepową, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą, 
Usługi komisu sprzętu elektronicznego, Oprogramowania 
komputerowego, Artykułów radiotelewizyjnych, Obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputero-
wej, internetu, intranetu, Reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z i wydarze-
niami sportowymi, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego 
planowania marketingowego, Usługi marketingowe w dzie-
dzinie sportu, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi marketingowe i promocyjne związane z imprezami 
sportowymi, Usługi merchandisingu, Przygotowywanie ma-
teriałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trze-
cich, 38 Usługi telekomunikacyjne, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyj-
nych, telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w za-
kresie emisji radiowej i telewizyjnej, Transmisja programów 
radiowych, Usługi transmisji programów telewizyjnych i ra-
diowych, Zbieranie i przesyłanie informacji, Nadawanie pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Usługi w zakresie radiofonii, Łącz-
ność przez terminale komputerowe, Usługi w zakresie łącz-
ności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi połącze-
nia i trasy połączeń dla telekomunikacji, Działalność centrów 
telefonicznych (call center), Telekomunikacyjne usługi ogło-
szeń elektronicznych, Połączenia ze światową siecią kompu-
terową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi świadczo-
ne przez operatora telefonii komórkowej w zakresie połą-
czeń abonentów telefonii komórkowej, Świadczenie usług 
przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu foniczne-
go i cyfrowego, Świadczenie usług w zakresie przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych, audio i wi-
deo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja 
strumieniowa telewizji przez Internet, Transmisja strumienio-
wa materiałów audio i wideo w Internecie, Przesyłanie wia-
domości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu sa-
telitarnego, Świadczenie usług przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Wypożyczanie aparatury do przesy-
łania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do prze-
kazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analo-
gowej, cyfrowej oraz satelitarnej, Wypożyczanie modemów, 
symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara-
tu telefonicznego, Informacja o telekomunikacji, Usługi ogło-
szeń elektronicznych, Obsługa telekonferencji, Usługa zleceń 
przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środ-
ków łączności elektronicznej, Transmisja telewizji kablowych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, 
41 Usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, Organi-
zowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bokserskich, 
Rozrywka w postaci zawodów bokserskich, Udzielanie infor-
macji na temat wyników meczów bokserskich, Usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, Obsługa i udostępnianie 
w stronie www on-line gier komputerowych, Usługi związa-
ne z organizacją koncertów i imprez, Organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych i edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie rozrywki internetowej, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, Informacje o imprezach 
internetowych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Usłu-

gi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie loterii, Usługi wy-
dawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line, Produkcja filmowa, 
Telewizyjna i wideo, Studia filmowe, Usługi studia nagrań, 
Nagrywanie filmów na taśmach wideo, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Telewizyjne 
i radiowe programy rozrywkowe, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie apara-
tów radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie aparatów 
i sprzętu kinematograficznego, Wypożyczanie filmów kine-
matograficznych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypożycza-
nie taśm wideo, Wypożyczanie odbiorników radiowych i te-
lewizyjnych, Wypożyczanie sprzętu audio, Najem i wypoży-
czanie dekoderów i odbiorników programów zakodowa-
nych, Usługi obrazów cyfrowych, Usługi związane z produk-
cją rozrywki w postaci telewizji, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez internet, Organizowa-
nie zawodów e-sportowych, Usługi w zakresie e-sportu, Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Organizowanie rankingów użytkow-
ników w celach rozrywkowych, Chronometraż imprez spor-
towych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Wynajem 
obiektów sportowych, Usługi w zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Widowiska sportowe, Planowanie, organizacja 
i produkcja widowisk, Usługi i szkolenia sportowe, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sporto-
wych i imprez sportowych, Produkcja imprez i konkursów 
sportowych, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe, 
Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe.

(210) 538138 (220) 2021 12 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSAT BOXING PROMOTIONS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompute-
rowe ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Pro-
gramy do gier komputerowych, Nagrania magnetyczne, 
cyfrowe i multimedialne, Odbiorniki radiowe i telewizyjne, 
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Oprogramowa-
nie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowa-
nie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie, w tym 
umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego 
oraz za pośrednictwem sieci dostęp do i pobieranie różnych 
usług i aplikacji, Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne i inter-
netowe, Publikacje elektroniczne, 16 Materiały piśmienne 
zawarte w tej klasie, Wyroby z papieru i kartony zawarte w tej 
klasie, Czasopisma, Książki, Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, 
Almanachy, Blankiety, Foldery, Broszury, Prospekty, Druki, 
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Formularze, Fotografie, Kalendarze, Katalogi, Plakaty, Naklejki, 
Nalepki, Obwoluty, Publikacje drukowane, publikacje pro-
mocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, Ry-
sunki, Karty okolicznościowe, Bilety, Kupony papierowe, Ma-
teriały instruktażowe i do nauczania (inne niż urządzenia), 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Prowa-
dzenie reklamy, Promowanie zawodów i wydarzeń sporto-
wych, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące 
osobistości świata sportu, Usługi agencji w zakresie promo-
wania osobistości świata sportu, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Usługi menadżerskie dla sportowców, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Ad-
ministrowanie w działalności handlowej, Prace biurowe, Do-
radztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, Usługi marketingowe, Promocja 
sprzedaży, Usługi w zakresie informacji handlowej, Telefo-
niczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 
Usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, 
Usługi reklamowe, Produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy 
telewizyjne, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub 
reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Telefoniczne udzielanie informacji, Doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie zarządzania holdingami, Profesjonalne za-
rządzanie działalnością artystyczną, Pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi związane z organizacją targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Pokazy towarów, Rozpowszechnianie pró-
bek, Badanie rynku i opinii społecznej, Pozyskiwanie danych 
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządza-
nie plikami, Usługi promowania i udostępniania aplikacji mo-
bilnych i internetowych, włączając promowanie i udostęp-
nianie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przezna-
czonych do tych celów, Usługi w zakresie zgrupowania 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, artykuły 
sportowe, napoje, artykuły elektroniczne, wyroby papierni-
cze, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w dobrych warunkach, Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa przenośnych urządzeń elektronicznych 
oraz akcesoriów do nich, Sprzedaż detaliczna i hurtowa ar-
tykułów radiowo-telewizyjnych, odzieży, artykułów i akceso-
riów sportowych, napoi, artykułów elektronicznych, wyro-
bów papierniczych, oprogramowania komputerowego, ma-
gnetycznych nośników danych, nagranych dysków, płyt 
kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, 
Usług świadczone w systemie on-line w zakresie kupna 
i sprzedaży, Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona 
poza siecią sklepową, Działalność agentów zajmujących się 
sprzedażą, Usługi komisu sprzętu elektronicznego, Oprogra-
mowania komputerowego, Artykułów radiotelewizyjnych, 
Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, 
komputerowej, Internetu, Intranetu, Reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z i wydarzeniami sportowymi, Usługi rozwoju w zakresie kre-

atywnego planowania marketingowego, Usługi marketingo-
we w dziedzinie sportu, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi marketingowe i promocyjne związane z im-
prezami sportowymi, Usługi merchandisingu, Przygotowy-
wanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla 
osób trzecich, 38 Usługi telekomunikacyjne, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizyjnych, telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Transmisja 
programów radiowych, Usługi transmisji programów telewi-
zyjnych i radiowych, Zbieranie i przesyłanie informacji, Nada-
wanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie radiofo-
nii, Łączność przez terminale komputerowe, Usługi w zakre-
sie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi 
połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, Działalność 
centrów telefonicznych (call center), Telekomunikacyjne 
usługi ogłoszeń elektronicznych, Połączenia ze światową sie-
cią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi 
świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakre-
sie połączeń abonentów telefonii komórkowej, Świadczenie 
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu 
fonicznego i cyfrowego, Świadczenie usług w zakresie prze-
syłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem 
komputerów i sieci informatycznych, Przekazywanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych, audio i wi-
deo w celach informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja 
strumieniowa telewizji przez Internet, Transmisja strumienio-
wa materiałów audio i wideo w Internecie, Przesyłanie wia-
domości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu sa-
telitarnego, Świadczenie usług przekazywania poczty elek-
tronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te-
lefonów komórkowych, Wypożyczanie aparatury do przesy-
łania informacji, Wypożyczanie urządzeń służących do prze-
kazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analo-
gowej, cyfrowej oraz satelitarnej, Wypożyczanie modemów, 
symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara-
tu telefonicznego, Informacja o telekomunikacji, Usługi ogło-
szeń elektronicznych, Obsługa telekonferencji, Usługa zleceń 
przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środ-
ków łączności elektronicznej, Transmisja telewizji kablowych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, 
41 Usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, Organi-
zowanie, przygotowywanie i prowadzenie walk bokserskich, 
Rozrywka w postaci zawodów bokserskich, Udzielanie infor-
macji na temat wyników meczów bokserskich, Usługi w za-
kresie działalności kulturalnej, Obsługa i udostępnianie 
w stronie www on-line gier komputerowych, Usługi związa-
ne z organizacją koncertów i imprez, Organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych i edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie rozrywki internetowej, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, Informacje o imprezach 
internetowych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Usłu-
gi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie loterii, Usługi wy-
dawnicze, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Ob-
sługa publikacji elektronicznych on-line, Produkcja filmowa, 
Telewizyjna i wideo, Studia filmowe, Usługi studia nagrań, 
Nagrywanie filmów na taśmach wideo, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Telewizyjne 
i radiowe programy rozrywkowe, Dystrybucja i rozpo-
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wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie apara-
tów radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie aparatów 
i sprzętu kinematograficznego, Wypożyczanie filmów kine-
matograficznych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypożycza-
nie taśm wideo, Wypożyczanie odbiorników radiowych i te-
lewizyjnych, Wypożyczanie sprzętu audio, Najem i wypoży-
czanie dekoderów i odbiorników programów zakodowa-
nych, Usługi obrazów cyfrowych, Usługi związane z produk-
cją rozrywki w postaci telewizji, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez internet, Organizowa-
nie zawodów e-sportowych, Usługi w zakresie e-sportu, Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Organizowanie rankingów użytkow-
ników w celach rozrywkowych, Chronometraż imprez spor-
towych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Wynajem 
obiektów sportowych, Usługi w zakresie produkcji widowisk 
na żywo, Widowiska sportowe, Planowanie, organizacja 
i produkcja widowisk, Usługi i szkolenia sportowe, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sporto-
wych i imprez sportowych, Produkcja imprez i konkursów 
sportowych, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe, 
Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe.

(210) 538150 (220) 2021 12 27
(731) SAMARTSYIEVA KATSIARYNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYNNI

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe rynny, Metalowe uchwyty rynnowe, 
Metalowe elementy łączące do rynien, Metalowe rury spu-
stowe, Metalowe lejki do wody deszczowej, Rynajzy metalo-
we, 37 Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Instalowa-
nie rynien.

(210) 538179 (220) 2021 12 28
(731) INAJEM.PL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iNajem.pl ZARZĄDZAJ INTELIGENTNIE

(531) 07.01.08, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych.

(210) 538192 (220) 2021 12 28
(731) BIESALSKI BARTŁOMIEJ COMO, Gołębiewo
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) COMO HOME

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Aba-
żury do lamp, Abażury do lamp stołowych, Abażury do źró-
deł światła, Elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
Elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, Elektrolumine-
scencyjne źródła światła, Elektryczne światełka okoliczno-
ściowe, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, 
Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elektryczne opra-
wy oświetleniowe zewnętrzne, Elektryczne żarówki fluore-
scencyjne, Filtry do oświetlenia scenicznego, Filtry do urzą-
dzeń oświetleniowych, Filtry kolorów do urządzeń oświe-
tleniowych, Filtry do użycia z lampami, Fluorescencyjne 
elektryczne elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescen-
cyjne elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne 
urządzenia oświetleniowe, Halogenowe architektoniczne 
instalacje oświetleniowe, Halogenowe instalacje oświetlenia 
scenicznego, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Instalacje 
do oświetlania choinek, Lampki nocne [inne niż świeczki], 
Lampki nocne, Lampki na choinki świąteczne, Lampki do czy-
tania, Lampki elektryczne na choinki, Lampki biurkowe, Lam-
piony elektryczne, Kuliste klosze do lamp, Lampy (Klosze 
kuliste do -), Kule lustrzane będące elementami oświetlenio-
wymi, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, Klo-
sze do lamp [kominki], Klosze do lamp [kominki] wykonane 
ze szkła, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], Kande-
labry elektryczne, Instalacje oświetleniowe, Lampki oświe-
tlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, Lampki 
przyczepiane do książki, Lampy akwariowe, Lampy do deko-
racji świątecznych, Lampy do instalacji elektrycznych, Lam-
py do oświetlania akwarium, Lampy do umieszczania nad 
umywalkami, Lampy do użycia na wolnym powietrzu, Lam-
py elektryczne, Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, 
Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, Lampy 
fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne do oświetlenia ar-
chitektonicznego, Lampy fluorescencyjne do oświetlenia 
scenicznego, Lampy fluorescencyjne rurowe do oświetla-
nia, Lampy fluorescencyjne w kształcie rury, Lampy gazowe, 
Lampy górnicze, Lampy łukowe, Lampy w formie świeczki, 
Lampy studyjne, Lampy stroboskopowe [ozdobne], Lampy 
stroboskopowe [do tworzenia efektów świetlnych], Lampy 
stołowe, Lampy stojące, Lampy rtęciowe, Lampy projekcyj-
ne, Lampy podłogowe, Lampy ścienne, Lampy oświetlenio-
we, Lampy na energię słoneczną, Lampy halogenowe, Lam-
py LED, Lampy z elastycznym ramieniem, Latarnie, Latarnie 
ceramiczne, Latarnie kempingowe, Latarnie oświetleniowe, 
Listwy świetlne, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Mo-
bilne wieże oświetleniowe, Neonowe lampy oświetleniowe, 
Nieprzezroczyste osłony do lamp, Oprawki do lamp, Oprawki 
do lamp elektrycznych, Oprawy do elektrycznego oświetla-
nia wnętrz, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe 
LED, Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie 
domowym, Osłony szklane będące akcesoriami do lamp 
słonecznych, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie de-
koracyjne, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie 
nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie kopu-
łowe do mebli, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie zewnętrz-
ne, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], 
Ozdoby oświetleniowe [części armatury], Ozdobne zesta-
wy oświetleniowe, Oświetlenie ogrodowe, Podstawy lamp, 
Podstawy do lamp nieelektrycznych, Podświetlane kule 
dyskotekowe, Światła sufitowe, Stelaże do abażurów, Stoją-
ce lampy, Stojące lampy papierowe [andon], Sufitowe lampy 
wiszące, Światła do instalacji na zewnątrz, Światła akcentowe 
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do użytku wewnętrznego, Światełka elektryczne do ozdób 
świątecznych, Szklane osłony na lampy, Sznury do lamp  
[wyposażenie oświetleniowe], Urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia oświetle-
niowe LED, Wolnostojące papierowe lampiony, Wiszące 
oświetlenie fluorescencyjne, Wisiorki do żyrandoli, Zestawy 
oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Zwieńczenia 
lamp, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Ramy, Lustra (srebrzone szkło), Krzesła, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spo-
żywczych, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby 
okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, 
Ozdoby ścienne z drewna, Pojemniki, spinacze i uchwyty 
do nich, niemetalowe, Kosze z tworzyw sztucznych [inne 
niż kosze na śmieci], Kufry [szafki], Pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, Pojemniki do pakowania wykonane 
z drewna, Pojemniki do pakowania niemetalowe.

(210) 538193 (220) 2021 12 28
(731) FV ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FV energia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
37 Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną.

(210) 538202 (220) 2021 12 28
(731) PB BAUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Polska Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUMAR KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

(531) 24.15.21, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Budowanie 
konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Budowa zakładów 
przemysłowych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa 
biur, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Bu-
dowa budynków na zamówienie, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe.

(210) 538203 (220) 2021 12 28
(731) BMJ RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska Nowa Wieś
(540) (znak słowny)

(540) BMJ RENT
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi 
rekrutacji personelu, Doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo dotyczące or-
ganizowania działalności gospodarczej, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Informacja o najmie sprzę-
tu budowlanego, Najem maszyn do kopania, Udzielanie in-
formacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budow-
lanych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, 
mycia i suszenia, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn 
budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, 
Wynajem betoniarek, Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem 
desek rusztowaniowych, Wynajem drabin, Wynajem drabin 
składanych.

(210) 538216 (220) 2021 12 29
(731) CANDY BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candy bike

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia do popcornu, Elektryczne maszy-
ny do wyrobu popcornu, 30 Wata cukrowa, Kandyzowany 
popcorn, Kukurydza prażona [popcorn], Popcorn pokryty 
karmelem, Popcorn powlekany karmelem z karmelizowany-
mi orzechami, Popcorn smakowy, Nachos, 43 Wypożycza-
nie urządzeń do popcornu, Wypożyczanie maszyn do waty 
cukrowej.

(210) 538217 (220) 2021 12 29
(731) GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Tree

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.01.03, 05.01.16
(510), (511) 1 Masa celulozowa do produkcji papieru, Poli-
mery do zastosowania w przemyśle, Polimery kwasu mleko-
wego, 6 Folia aluminiowa laminowana papierem, Folia me-



Nr  ZT05/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 159

talizowana laminowana papierem, 16 Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Folia, 
Folia bąbelkowa do pakowania, Folia przylepna z tworzyw 
sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, Fo-
lia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów 
naturalnych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów 
do pakowania żywności, Folia kompostowalna do owijania 
i pakowania, Laminat wysokobarierowy biokompostowalny 
do pakowania żywności, Laminat polikompostowalny na ba-
zie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania żywności, 
17 Folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], Laminat 
wysokobarierowy biokompostowalny do pakowania pro-
duktów przemysłowych, Laminat polikompostowalny na ba-
zie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania produk-
tów przemysłowych.

(210) 538270 (220) 2021 12 30
(731) GAWROŃSKI GRZEGORZ SOSICKBAITS, Szczecin 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  SoSick BAITS

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 Przynęty stosowane w wędkarstwie, sztucz-
ne, Przynęty wędkarskie, Przynęty wędkarskie syntetyczne, 
Pudełka na przynęty wędkarskie, Sztuczne przynęty węd-
karskie.

(210) 538281 (220) 2021 12 30
(731) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chorzów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA TRENERÓW MENTALNYCH

(531) 02.09.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Kursy samoświadomości [szkolenia], Trening roz-
woju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego.

(210) 538296 (220) 2021 12 30
(731) Restaurant Technology Solutions, LLC,  

Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) OTTER
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania, które umożli-
wia klientom odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, prze-
glądanie, drukowanie i śledzenie online zamówień restauracji 
i dostaw żywności, Oprogramowanie do użytku przez inne 
podmioty do stosowania w systemach operacyjnych do do-
staw żywności, zaprojektowanych w celu umożliwienia klien-
tom optymalizacji zarządzania zamówieniami, wykorzysty-
wania systemu oprogramowania i monitorów kuchennych 
(Kitchen Display System) i usprawniania operacji dla obsługi-
wanych platform zamawiania żywności online, 35 Bizneso-
we usługi doradcze, konsultacyjne i wspierające zarządzanie 
restauracjami w zakresie zamawiania i dostarczania żywności 
online, 42 Udostępnianie online oprogramowania nie do po-
brania, które umożliwia używającym restauracjom odbiera-
nie, zarządzanie, monitorowanie, przeglądanie, drukowanie 
i śledzenie zamówień online, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), a mianowicie dostarczanie oprogramowania online, 
niewymagającego pobierania, które umożliwia klientom 
odbieranie, zarządzanie, monitorowanie, przeglądanie, dru-
kowanie i śledzenie online zamówień restauracji i dostaw 
żywności, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), a mianowi-
cie hosting oprogramowania do stosowania w systemach 
operacyjnych dostaw żywności zaprojektowanych w celu 
umożliwienia klientom optymalizacji zarządzania zamówie-
niami, wykorzystanie systemu oprogramowania i monito-
rów kuchennych (Kitchen Display System) oraz usprawnienie 
operacji dla obsługiwanych platform zamawiania żywności 
online, Udostępnianie online oprogramowania nie do po-
brania, które umożliwia klientom odbieranie, zarządzanie, 
monitorowanie, przeglądanie, drukowanie i śledzenie online 
zamówień restauracji i dostaw żywności.

(210) 538297 (220) 2021 12 30
(731) ISKRA-NOWISZEWSKA ALEKSANDRA  

KANCELARIA ADWOKACKA AISKRA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIskra

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 
26.11.12, 29.01.13, 26.13.25

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje druko-
wane, 41 Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 
Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczą-
ce własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dla kadry kie-
rowniczej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyj-
ne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne związane 
z biznesem, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio-
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wych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publiko-
wanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowe-
go, Publikowanie tekstów, 45 Monitorowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Usługi 
prawne, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], Usługi prawne dotyczące licencji, 
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektu-
alnej, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów 
doradztwa prawnego, Usługi monitorowania prawnego, 
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, 
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądo-
wymi, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządza-
nia umów związanych z prawami własności intelektualnej, 
Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, Usługi prawne związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Usługi w zakresie do-
radztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej.

(210) 538304 (220) 2021 12 30
(731) AFTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) afterfit

(531) 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, 
Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesie-
niu do żywności, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających żywność, Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi.

(210) 538305 (220) 2021 12 30
(731) WÓJCIK RENATA KWITNĄCE UMYSŁY. PRACOWNIA 

TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI., Kłodzko
(540) (znak słowny)
(540) MPE
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, 
Usługi związane ze sportem i kulturą.

(210) 538309 (220) 2021 12 30
(731) AFTERFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AFTERFIT
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, 
Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odnie-
sieniu do żywności, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usłu-
gi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami die-
tetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami dietetycznymi.

(210) 538341 (220) 2022 01 02
(731) GRZYBEK GABOR HANDEL I USŁUGI, Klucze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MotoGeneric

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Kierownice do motocykli, 
Hamulce do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Silniki 
do pojazdów lądowych, Koła do pojazdów lądowych, Luster-
ka boczne do pojazdów, Łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych, Maski silników do pojaz-
dów, Motocykle, Motorowery, Nadwozia pojazdów.

(210) 538348 (220) 2022 01 03
(731) KUROPATKA IGOR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRAL SERWIS IGOR KUROPATKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.03, 24.17.05, 
18.01.07, 18.01.09

(510), (511) 37 Usługi warsztatów naprawy pojazdów.

(210) 538350 (220) 2022 01 03
(731) LAHNO MARYANA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY CROISSANT

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 08.01.08
(510), (511) 30 Ciasta, Croissant [rogaliki z ciasta francuskie-
go], Ciasto na wypieki, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 538356 (220) 2022 01 03
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 28.05.99
(510), (511) 1 Silikony, Kleje poliuretanowe, Kleje do użytku 
w przemyśle budowlanym, Chemiczne mieszanki uszczel-
niające, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do wykańcza-
nia i gruntowania, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, Środki klejące, Wypełniacze klejące do uzupełnia-
nia ubytków w powierzchniach, 17 Szczeliwa do połączeń, 
Szczeliwa z poliuretanu, Klejące mieszanki uszczelniające, 
Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Izolacje piankowe 
do użytku w budownictwie, Środki uszczelniające do sto-
sowania w budownictwie, Środki do uszczelniania okien 
i drzwi, w postaci szczeliwa, Mieszanki uszczelniające, Kleje 
izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały uszczelniające i izo-
lacyjne.

(210) 538362 (220) 2022 01 03
(731) POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK 

KOMPUTEROWYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINJA PJATK

(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 za-
kresie sportów elektronicznych, 41 Edukacja, Organizowanie 
zawodów e-sportowych, Organizowanie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, Rozrywka o charakterze turniejów 
e-sportowych, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów 
e-sportowych.

(210) 538366 (220) 2022 01 03
(731) TRUCK CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE TRUCK CARE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej sa-
mochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji, Usługi sprzedaży online 
pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
(w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycznych 
i komputerowych sieci komunikacyjnych typu Internet i in-
tranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie flotą pojaz-
dów [dla osób trzecich], Informacje i doradztwo handlowe 
dla zarządców flot samochodowych i kierowców, Doradz-
two w zakresie organizowania floty samochodowej i zarzą-
dzania administracyjnego, handlowego i księgowego flotą 
samochodową, Usługi porównywania cen w dziedzinie za-
rządzania flotą samochodową, Zarządzanie administracyjne, 

handlowe i księgowe parkingami, Prognozy gospodarcze, 
analiza kosztów własnych w dziedzinie zarządzania flotą 
samochodową, Analizy i raporty statystyczne, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Finansowanie 
leasingu pojazdów, Usługi ubezpieczeniowe związane z po-
jazdami mechanicznymi, Finansowe usługi dotyczące ubez-
pieczenia pojazdów mechanicznych, Gwarancje, ekspertyzy 
i oceny ubezpieczeniowe, Wycena finansowa kosztów napra-
wy pojazdów, Sporządzanie raportów finansowych, Doradz-
two 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, pozycjonowaniem pojazdów, 
śledzeniem pojazdów, zużyciem i przebiegiem pojazdów, 
oceną prowadzenia pojazdu i zachowania kierowców, wy-
kroczeniami drogowymi, czasem prowadzenia pojazdu, 
Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i po-
bierania informacji i danych związanych z zarządzaniem flotą 
samochodową, zarządzaniem paliwem i wypożyczaniem 
pojazdów, Dostarczanie powiadomień pocztą elektronicz-
ną za pośrednictwem Internetu, Transmisja informacji drogą 
teleinformatyczną, transmisja i odbieranie informacji drogą 
satelitarną, 39 Wynajem samochodów, Wynajem samocho-
dów ciężarowych, Wynajem ciężarówek i przyczep, Leasing 
kontenerów towarowych, Wynajem kontenerów, Dzierżawa 
magazynów, Wynajem magazynów, Wypożyczanie konte-
nerów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, 
Informacje w dziedzinie wypożyczania pojazdów, Zarządza-
nie mobilnością w zakresie transportu, Usługi globalnego 
systemu nawigacyjnego, Śledzenie pojazdów pasażerskich 
za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjo-
nowania (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 transpor-
tem, Usługi informacyjne związane z metodami transportu, 
Logistyka transportu, 42 Informacje i doradztwo w zakresie 
oszczędzania energii w dziedzinie motoryzacji, Informacje 
i doradztwo w zakresie kontroli technicznej pojazdów, Infor-
macje, badania i doradztwo w zakresie ochrony środowiska 
i długotrwałego rozwoju w dziedzinie motoryzacji, Umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i ge-
nerowania raportów, Monitoring techniczny samochodów.

(210) 538369 (220) 2022 01 03
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobik

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.
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(210) 538370 (220) 2022 01 03
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiciuś

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.

(210) 538371 (220) 2022 01 03
(731) RYSZKIEWICZ KAROLINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nailies BY KAROLINA RYSZKIEWICZ

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi manicure i pedi-
cure.

(210) 538377 (220) 2022 01 04
(731) GRZYBEK GABOR HANDEL I USŁUGI, Klucze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIŻUTERIA GABOR

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [bi-
żuteria], Broszki [biżuteria], Czasomierze [zegarki], Diamenty, 
Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kolczyki, Łań-
cuszki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Spinki do mankie-
tów, Zawieszki [biżuteria], Szpilki ozdobne, Zegarki.

(210) 538381 (220) 2022 01 04
(731) LAVINIA XXXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elementia

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą.

(210) 538382 (220) 2022 01 04
(731) MIKOSZA DOMINIK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DOMI, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mikea

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi i ościeżnice drzwiowe metalowe, ak-
cesoria i okucia do drzwi metalowe, 19 Drzwi i ościeżnice 
drzwiowe niemetalowe.

(210) 538385 (220) 2022 01 04
(731) MROCZEK ANGELIKA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sugar Skull Nails

(531) 02.09.23, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi kosme-
tyczne.

(210) 538386 (220) 2022 01 04
(731) ŚWIERBLEWSKI GRZEGORZ, Koronowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZDWA

(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 diagnozowa-
nia instalacji elektrycznych, Elektryczne instalacje do kontroli 
dostępu, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Insta-
lacje elektryczne, Instalacje do komunikacji elektronicznej, 
Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, Instalacje 
do kontroli przepływu [elektryczne], Urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, Czujki do alar-
mów, Elektroniczne systemy kontrolne, Aparatura i urządze-
nia do kontrolowania elektryczności, Elektryczne lub elek-
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troniczne moduły kontrolno-sterujące, Mechanizmy kontroli 
dostępu, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Kontrole-
ry i regulatory, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do automatyzacji domu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do automatyzacji domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami fo-
towoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami fotowolta-
icznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi modułami 
słonecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z foto-
woltaicznymi modułami słonecznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z instalacjami fotowoltaicznymi do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami fotowol-
taicznymi do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z komórkami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z komórkami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akumulatorami energii fotowolta-
icznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akumulato-
rami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ładowarkami do samochodów elektrycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ładowarkami do sa-
mochodów 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 elek-
trycznymi instalacjami do kontroli dostępu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z elektrycznymi instalacjami do kontroli 
dostępu.

(210) 538388 (220) 2022 01 04
(731) CYBULA PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC PARTNER

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Ubezpieczenia.

(210) 538395 (220) 2022 01 04
(731) SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH INVILLA 

NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) partners International PREMIUM REAL ESTATE 

AGENCY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Agencje mieszka-
niowe, Wynajem nieruchomości, Timesharing nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Inwestowanie w nieruchomości, Zarządzanie port-
felem nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Zarządzanie inwesty-
cjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, 
Ocena i wycena nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, Organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Oszacowania majątku nieruchomego, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi inwestowania w nieruchomości ko-
mercyjne, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, 
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Naby-
wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Usługi agencji nierucho-
mości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie dzierżawy ziemi, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowy-
mi, budynkami handlowymi, centrami handlowymi, osiedla-
mi mieszkaniowymi, kompleksami budynków, Usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wy-
najmie przedsiębiorstw, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w zakresie nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usłu-
gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 Usługi budowlane, 
Usługi remontowe, Usługi wyburzeniowe, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budyn-
ków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Bu-
dowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów 
na zamówienie, Budowa nieruchomości, Budowa nieru-
chomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkal-
nych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowanie 
domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo, Nadzór 
nad robotami budowlanymi, Remont nieruchomości, Re-
montowanie budynków, Renowacja budynków, Stawianie 
fundamentów, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy 
budynków, Usługi budowlane w zakresie budowania na po-
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trzeby przemysłu, Usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania bu-
dynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące przebudowy 
budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budyn-
ków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze 
w zakresie budowania, Usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi 
odnawiania budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, 
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabry-
kowanych budynków i konstrukcji, Zarządzanie projektami 
budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
Zarządzanie projektem budowy, Działalność deweloperska.

(210) 538397 (220) 2022 01 04
(731) SG SPORT SOJKA, GMYREK SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZIC SPORTOWCA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.13.25

(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, Usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do portali w Internecie.

(210) 538410 (220) 2022 01 03
(731) STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) collegium invisibile

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, do celów 
dydaktycznych, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dys-
ki, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
Programy komputerowe, 16 Papier i karton, Druki, Materia-
ły introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Książki, czasopisma, broszury, 
publikacje drukowane inne niż reklamowe, 35 Akcje o cha-
rakterze promocyjnym, Wspieranie i promowanie działalno-
ści na rzecz dobra publicznego, w tym w zakresie edukacji, 

oświaty, wychowania, nauki, kultury i sztuki, opieki i pomocy 
społecznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz organizacji wolontariatu, Usługi pomocy i doradztwa 
w zakresie prowadzenia i organizacji działalności gospo-
darczej w powyższym zakresie, 41 Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych na rzecz wspierania 
rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się 
polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek, 
rekrutacja tych studentów i naukowców, Usługi w zakresie 
działalności oświatowej, dydaktycznej, Usługi w zakresie 
działalności kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie 
koncertów, widowisk, spektakli, przedstawień teatralnych, 
balów, przyjęć, wykładów i innych imprez artystycznych, 
Usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upo-
wszechniania kultury, Publikowanie, w tym publikacja 
elektroniczna i on-line książek, periodyków oraz tekstów 
naukowych i dydaktycznych, Organizowanie, kongresów, 
seminariów, konferencji, sympozjów, porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia.

(210) 538412 (220) 2022 01 03
(731) FILAK-RADEJ MAGDALENA  

PRESTON SCHOOL & PUBLISHING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P Preston Pubilshing

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informa-
cyjne, Książki dla dzieci, Podręczniki [książki], Książki do ryso-
wania, Książki do malowania, Książki do dyktand, Książki z ob-
razkami, Książki z opowiadaniami, Książki do podpisu, Książki 
niebeletrystyczne, Książki beletrystyczne, Ochronne okładki 
na książki, Książki z zadaniami dla dzieci, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki dla dzie-
ci z elementem audio, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, 
Podręczniki pomocnicze do nauki, Podręczniki komputero-
we, Poradniki [podręczniki], Podręczniki instruktażowe, Pod-
ręczniki instruktażowe do celów nauczania, Publikacje edu-
kacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały edu-
kacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Modele trójwymiarowe do celów 
edukacyjnych, Zeszyty ćwiczeń, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Drukowane instruk-
cje dotyczące metod nauczania, Artykuły piśmiennicze, Ar-
tykuły biurowe, Artykuły do pisania i stemplowania, 35 Zała-
twianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, 
Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla 
członków, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami:Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 
Książki dla dzieci, Podręczniki [książki], Książki do lasowania, 
Książki do malowania, Książki do dyktand, Książki z obraz-
kami, Książki z opowiadaniami, Książki do podpisu, Książki 
niebeletrystyczne, Książki beletrystyczne, Ochronne okładki 
na książki, Książki z zadaniami dla dzieci, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki dla dzie-
ci z elementem audio, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, 
Podręczniki pomocnicze do nauki, Podręczniki komputero-
we, Poradniki [podręczniki], Podręczniki instruktażowe, Pod-
ręczniki instruktażowe do celów nauczania, Publikacje edu-
kacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały edu-
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kacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Modele trójwymiarowe do celów 
edukacyjnych, Zeszyty ćwiczeń, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Drukowane instrukcje 
dotyczące metod nauczania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły 
biurowe, Artykuły do pisania i stemplowania, E-booki.

(210) 538417 (220) 2022 01 03
(731) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) La Millou
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce, 
Pokrowce na wózki dziecięce, Wózki dziecięce wyposażone 
w nosidełka, Budki do wózków dziecięcych spacerowych, 
Samochodowe foteliki dziecięce, Foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci, Foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, Foteliki 
dla dzieci do pojazdów, Samochodowe foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci, Przenośne foteliki dziecięce do samocho-
dów, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Fo-
teliki dla dzieci do użytku w pojazdach, Foteliki dla dzieci 
do użytku w samochodach, Foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do samochodów osobowych, Foteliki bezpieczeń-
stwa dla niemowląt do użytku w pojazdach, Foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, Foteliki bez-
pieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, Foteliki 
bezpieczeństwa przystosowane do użytku przez dzieci 
w pojazdach, Osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, Osło-
ny do wózków dziecięcych, Osłony przeciwwiatrowe 
do pojazdów, Pokrowce wózków dziecięcych, 18 Chusty 
do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki wycieczkowe, Ple-
caki [małe], Małe plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki tury-
styczne, Plecaki z kółkami, Plecaki do noszenia niemowląt, 
Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Torby, Torby 
przenośne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby uniwer-
salne, Niewielkie torby podróżne, Torby podróżne [pod-
ręczne], Walizki, Małe walizki, Walizki podróżne, Walizki 
z kółkami, Walizki na kółkach, Walizki podróżne [podręcz-
ne], Kufry i walizki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Para-
sole, Parasole i parasolki, Parasole plażowe, Parasole nie-
przemakalne, Przeciwsłoneczne parasole, Parasolki plene-
rowe, 20 Meble, Meble łączone, Stoły [meble], Meble skle-
powe, Meble sypialne, Meble domowe, Meble rattanowe, 
Meble szkolne, Koszyki wiklinowe, Krzesełka dla niemowląt, 
Krzesełka kąpielowe dla niemowląt, Krzesełka kąpielowe 
dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce, Bezpieczne łóżeczka 
dziecięce, Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dla małych dzieci, 
Łóżeczka koszyki dla dzieci, Przenośne łóżeczka koszyki dla 
noworodków, Leżaczki dziecięce typu bujaki, Kołyski buja-
ne, Przenośne kołyski, Elektryczne kołyski dla niemowląt, 
Kojce, Maty do spania, Maty do przewijania niemowląt, 
Maty do kojców dziecięcych, Maty dla dzieci do spania, 
Chodziki dla dzieci, Niemetalowe okucia mebli, Parawany 
[meble], Parawany z jednym skrzydłem [meble], Drewniane 
parawany z dekoracyjną kratownicą, Parawany działowe 
składane w stylu orientalnym (byoubu), Parawany [meble] 
używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Skrzynki 
drewniane, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Skrzynki 
na zabawki, Skrzynki z tworzyw sztucznych, Skrzynki narzę-
dziowe niemetalowe [puste], Skrzynki na listy z drewna, 
Skrzynki do pakowania wykonane z drewna, Skrzynki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Poduszki, Poduszki 
(obicia), Poduszki dmuchane, Poduszki dekoracyjne, Po-
duszki bambusowe, Poduszki ozdobne, Poduszki z wypeł-

nieniem, Poduszki na siedzenia, Poduszki na krzesła, Po-
duszki - podkładki na krzesła, Poduszki do podpierania gło-
wy, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Podgłówki, wałki, 
Nadmuchiwane podgłówki, Zagłówki, Zagłówki kąpielowe, 
Zagłówki [meble], Zagłówki do łóżek, Zagłówki dla nie-
mowląt, Zagłówki do wanny, Zagłówki - poduszki dla nie-
mowląt [podpórki], Materace, 24 Tkaniny, Tkaniny koronko-
we, Tkaniny paroprzepuszczalne, Tkaniny ścienne, Tkaniny 
powlekane, Tkaniny laminowane, Tkaniny hafciarskie, Tka-
niny kuloodporne, Tkaniny przemysłowe, Tkaniny drukowa-
ne, Tkaniny dziane, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny lniane, 
Tkaniny podszewkowe, Tkaniny ubraniowe, Tkaniny je-
dwabne, Tkaniny bawełniane, Tkaniny siatkowe, Tkaniny 
wełniane, Tkaniny nylonowe, Tkaniny ognioodporne, Kocy-
ki dziecięce, Kocyki do owijania niemowląt, Kocyki dla nie-
mowląt [rożki], Pościel, Bielizna pościelowa, Jednorazowa 
pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Narzuty 
pikowane [artykuły pościelowe], Bielizna stołowa i poście-
lowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna pościelo-
wa i koce, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Tkaniny 
pościelowe w formie śpiworów, Artykuły tekstylne do użyt-
ku jako pościel, Bielizna pościelowa z tekstylnych materia-
łów nietkanych, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
pościeli, Materiały tekstylne w belach używane do produk-
cji nakryć do pościeli, Pokrycia na meble (nieprofilowane), 
Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble 
z tkanin, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych  
(niedopasowane), Pokrycia tekstylne i z tworzyw sztucz-
nych na meble (nieuformowane), Kołdry, Kołdry [przykry-
cia], Kołdry półpuchowe, Kołdry [poszwy], Narzuty pucho-
we [kołdry], Kołdry do łóżek, Poszwy na kołdry i kołdry pu-
chowe, Poszewki na kołdry, Poszwy na kołdry, Tekstylne 
poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry puchowe, Kołdry z ma-
teriałów tekstylnych, Kołdry zawierające materiały wypeł-
niające, Kołdry zawierające syntetyczne materiały wypeł-
niające, Pokrowce na poduszki, Narzuty (pokrowce na me-
ble), Dopasowane pokrowce na materace, Pokrowce 
ochronne na siedzenia mebli, Pokrowce i narzuty na me-
ble, Pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, Pokrowce 
na meble z tkanin niewyprofilowane, Ochronne pokrowce 
[narzuty] na materace i meble, Pokrowce na materace [inne 
niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], 
Narzuty, Puchowe narzuty [przykrycia], Narzuty na łóżko, 
Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżka, Narzuty z frotte, Narzuty 
do łóżeczek dziecięcych, Narzuty pikowane na łóżka, Na-
rzuty na łóżka [lambrekiny], Kapy na łóżka [narzuty], Śpiwo-
ry, Śpiwory kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie 
przystosowane], 25 Odzież, Chusty [odzież], Topy [odzież], 
Odzież dziana, Odzież niemowlęca, Odzież dziecięca, 
Odzież ciążowa, Odzież nieprzemakalna, Odzież codzienna, 
Odzież gotowa, Odzież damska, Odzież przeciwdeszczowa, 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Wy-
prawki dziecięce [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież dla małych dzieci, 
Pajacyki dla dzieci [odzież], Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Odzież wierzchnia dla kobiet, Obuwie, Obuwie codzien-
ne, Balerinki [obuwie], Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie na plażę, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemow-
ląt, Obuwie inne niż sportowe, Nakrycia głowy, Daszki [na-
krycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia gło-
wy], Daszki jako nakrycia głowy, Czapki jako nakrycia gło-
wy, Nakrycia głowy dla dzieci, Bielizna, Bielizna nocna, 
Bielizna damska, Damska bielizna, Bielizna osobista, Bieli-
zna ciążowa, Bielizna dla niemowląt, Bielizna dla kobiet, 
Ciążowa bielizna nocna, Bielizna osobista i nocna, Topy cią-
żowe, Legginsy, Legginsy ciążowe, Spodnie, Spodnie dzie-
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cięce, Spodnie ciążowe, Spodnie dresowe, Kalosze [obu-
wie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki 
puchowe, Ocieplane kamizelki, Kombinezony, Kombinezo-
ny przeciwdeszczowe, Kombinezony narciarskie, Kombine-
zony [odzież], Kombinezony zimowe, Kombinezony pucho-
we, Kombinezony jednoczęściowe, Ubranka do wózka 
[kombinezony niemowlęce], Kombinezony dla niemowląt 
i małych dzieci, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie pi-
żamy damskie, Spodnie do piżamy, Rękawiczki, Rękawiczki 
zimowe, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki dziane, Rękawiczki 
jako odzież, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym 
palcem, Kąpielowe kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, 
Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Szlafroki, Szlafro-
ki wypoczynkowe, Podomki [szlafroki], Sandały, Sandały 
niemowlęce, Sandały damskie, Sandały kąpielowe, Sandały 
i buty plażowe, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktyw-
ne, Skarpety do spania, Skarpety do kostek, Skarpety we-
wnętrzne do obuwia [stopki], Sukienki damskie, Letnie su-
kienki, Sukienki ciążowe, Sukienki do chrztu, Luźne sukienki 
ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Sukienki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Swetry, Swetry [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, Bojówki, Wyprawki dla noworodków, 
Wyprawki dla niemowląt, 28 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługi-
wany ręcznie, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Gry, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry towarzyskie, 
Gry quizowe, Gry planszowe, Grzechotki, Grzechotki dla 
dzieci z gryzakiem w formie pierścienia, Konie na biegu-
nach [zabawki], Konie na biegunach na metalowych ra-
mach, Klocki do zabawy, Klocki do łączenia [zabawki], Kloc-
ki do budowy [zabawki], Klocki do zabawy, które można 
wzajemnie łączyć, Karty do gry, Karty do gry, Karty do gry 
i gry w karty, Zabawki, Zabawki pluszowe, Zabawki nakrę-
cane, Zabawki bujane, Puzzle [zabawki], Zabawki bambu-
sowe, Zabawki dmuchane, Zabawki wypchane, Maskotki, 
Lalki, Lalki szmaciane, Lalki pluszowe, Lalki szmaciane wy-
pełnione grochem, Misie wypchane, Misie pluszowe, Piłki 
plażowe, Piłki gumowe, Piłki do gry, Piłki do zabawy, Maty 
do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, Maty do za-
bawy z zabawkami dla niemowląt, 35 Doradztwo bizneso-
we, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, Doradztwo związane z rozwojem wize-
runku firmy, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządza-
nie przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Zarządzanie perso-
nelem, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, 
Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi zarządzania sprzedażą, Pozyskiwanie 
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie-
ży, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, Usługi w zakresie analizy rynków doty-
czące sprzedaży towarów, Prezentowanie towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, 
Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, Reklama 
za pośrednictwem telefonu, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, Gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Rekla-
ma w Internecie dla osób trzecich, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-li-
ne w sieci komputerowej, Publikacja reklam, Publikacja tre-
ści reklamowych, Organizacja targów handlowych, Organi-
zacja wydarzeń komercyjnych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Organizacja wystaw do celów re-
klamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Orga-
nizacja wystaw w celach reklamowych, Organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja, prowa-
dzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów i programów motywacyjnych, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Roz-
powszechnianie informacji handlowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trze-
cich, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w In-
ternecie, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem in-
ternetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publici-
ty, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, 
Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Pro-
mocja sprzedaży, Promocja towarów przy pomocy influen-
cerów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line, Wynajem powierzchni rekla-
mowej na stronach internetowych, Wynajem powierzchni 
reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajem po-
wierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem bilbordów 
[tablic reklamowych], Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem powierzchni 
reklamowej w mieniu należącym do kolei, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Komputerowe sporządzanie listy płac, Komputerowe za-
rządzanie bazami danych, Reklama online poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, 42 Wzornictwo prze-
mysłowe, Projektowanie produktu [wzornictwo], Stylizacja 
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[wzornictwo przemysłowe], Wzornictwo i opracowywanie 
produktów, Wzornictwo przemysłowe wspomagane kom-
puterowo, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie gra-
ficzne, Projektowanie produktów, Projektowanie wzorów, 
Projektowanie wizualne, Projektowanie mebli, Projektowa-
nie gier, Projektowanie graficzne, Projektowanie kostiu-
mów, Projektowanie opakowań, Projektowanie zabawek, 
Projektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Projektowanie na rzecz osób trze-
cich w dziedzinie odzieży.

(210) 538418 (220) 2022 01 05
(731) TRÓJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Szlachecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 trójka

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17, 29.01.13
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Metalowe wkręty 
do drewna, Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wkręty 
z oczkiem, Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, 
Kołki do forniru, Kołki do paneli, Kołki do ścian, metalowe, 
Kołki [dyble] metalowe, Kołki [korki] metalowe, Kołki meta-
lowe, Kołki metalowe do butów, Kołki rozporowe metalowe, 
Metalowe kołki zabezpieczające, Metalowe kulkowe kołki za-
bezpieczające, 7 Ostrza wkrętaków do maszyn, Ostrza wkrę-
taków do wkrętaków elektrycznych, Pneumatyczne wkrę-
taki do nakrętek, 8 Końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcz-
nych, Wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków ręcznych,  
12 Pojazdy i środki transportu, 15 Kołki do instrumentów 
muzycznych, Kołki końcowe do kontrabasów, Kołki końcowe 
do wiolonczel, 16 Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia samoprzy-
legająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, 
Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Folie bąbelkowe do pakowa-
nia, Folie z pęcherzykami powietrza, 17 Artykuły i materiały 
izolacyjne i zabezpieczające, Folia poliuretanowa do użytku 
jako izolacja budowlana, Folia poliuretanowa do użytku przy 
uszczelnianiu i izolowaniu, Folia poliuretanowa do użytku 
przy uszczelnianiu i izolacji budynków, Folia poliuretanowa 
do użytku jako ochrona przed wilgocią, Folia polipropyle-
nowa, inna niż do pakowania, Folia polimerowa stosowana 
do produkcji obwodów elektronicznych, Folia laminowana 
do nakładania na podłoże, Folia laminacyjna do nakładania 
na podłoża, Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) 
z nadrukiem, Folia poliuretanowa do użytku przy lamino-
waniu szkła, Folia poliuretanowa, inna niż do pakowania, 
Folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], Folia z celu-
lozy regenerowanej, inna niż do pakowania, Folia z celulozy 
z surowców wtórnych nie do pakowania, Folie izolacyjne, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Folie z two-
rzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie z tworzyw 

sztucznych nie do pakowania, 19 Folie z tworzyw sztucznych 
do użytku w budownictwie, 20 Samogwintujące wkręty nie-
metalowe, Śruby [wkręty] niemetalowe, Wkręty do drewna 
niemetalowe, Wkręty samowiertne z materiałów niemetalo-
wych, Wkręty szynowe, niemetalowe, Gwoździe bez główek 
[kołki ustalające], nie z metalu, Kołki [mocowania] z tworzywa 
sztucznego do namiotów, Kołki mocujące, niemetalowe, Koł-
ki niemetalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołki rozpo-
rowe z tworzyw sztucznych, Kołki sprężynujące z tworzyw 
sztucznych, Samowiercące kołki niemetalowe, Samogwintu-
jące kołki niemetalowe.

(210) 538421 (220) 2022 01 05
(731) KRZEMIŃSKI MICHAŁ KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA KRZEMIŃSKI

(531) 26.13.25, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 26.02.03
(510), (511) 45 Porady prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 538424 (220) 2022 01 05
(731) STHNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) yxes.
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, 35 Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Agencje modelek, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług.

(210) 538438 (220) 2022 01 04
(731) BATORY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WICZLIŃSKI POTOK  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE WICZLINO

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.03

(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowa-
nie krajobrazów, Planowanie (projektowanie) ogrodów.
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(210) 538439 (220) 2022 01 04
(731) KANVET-TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szreńsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA BYDŁA

(531) 03.11.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.15, 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne.

(210) 538454 (220) 2022 01 04
(731) NIEWĘGŁOWSKI JACEK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good Luck Club fitness & medical training

(531) 26.02.05, 26.02.12, 26.11.12, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego[z wyjątkiem pojazdów], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenerskie, Prowa-
dzenie siłowni i klubów fitness, 44 Usługi saun, Masaż.

(210) 538455 (220) 2022 01 04
(731) NIEWĘGŁOWSKI JACEK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD LIFE CLINIC

(531) 26.02.05, 26.02.12, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Ośrodki Zdrowia, Placówki rekonwalescencji, 
Usługi sanatoriów, Szpitale, Usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji uzdrowisko-
wych, Usługi medyczne, Masaż.

(210) 538461 (220) 2022 01 04
(731) PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, 

Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)

(540) JASÓKŁCZYN
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe.

(210) 538466 (220) 2022 01 07
(731) SOBEK JAKUB, Czarny Dunajec
(540) (znak słowny)
(540) BULLDOZAUR
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Nakrycia głowy, 32 Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwia-
jące, Piwo i produkty piwowarskie, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usłu-
gi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Gwarantowanie 
ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie depozytów 
przedmiotów wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, 37 Ładowanie baterii i innych urządzeń maga-
zynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórko-
wego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wydobywanie surow-
ców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Czysz-
czenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów 
wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunika-
cyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwa-
cja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja 
i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa opon, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów 
i zegarków, Naprawa, konserwacja 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, Budo-
wa rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, 
Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu sza-
lunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie 
basenów, 39 Usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji 
-), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 
Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazy-
nowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą ru-
rociągów i kabli.

(210) 538468 (220) 2022 01 07
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) speed up!
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(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 24.17.04, 
29.01.13

(510), (511) 29 Kefiry, Kremy do smarowania na bazie ma-
sła, trufli, Napoje i koktajle mleczne, Masło arachidowe, 
Masło czekoladowe, Masło kokosowe, Olej kokosowy, Prze-
ciery warzywne, Przeciery owocowe, Sałatki owocowe, Sałat-
ki warzywne, Wyroby garmażeryjne na bazie: mięsa, ryb lub 
warzyw, 30 Artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, Kawa 
nienaturalna, Syropy, Przekąski na bazie: ryżu, zbóż, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Kanapki, Hot dog, Batony zbożowe, Ba-
tony muesli, Batony na bazie płatków zbożowych, śniadanio-
wych, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Chipsy z pro-
duktów zbożowych, Słodycze, Słodycze zawierające owoce, 
32 Napoje izotoniczne, Wody gazowane, Woda mineralna, 
Woda sodowa, Woda stołowa, Napoje gazowane, Napoje: 
orzeźwiające, odalkoholizowane, Napoje energetyzujące, 
Aperitify bezalkoholowe, Napoje sportowe, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Napoje owocowe lub warzywne, 
Soki owocowe lub warzywne, Sorbety jako napoje, Syropy 
do napojów, Cydr bezalkoholowy, Brzeczka, Drinki na bazie 
piwa, Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada.

(210) 538487 (220) 2022 01 04
(731) PRADELLOK JOANNA BLINK SHOP, Dominów
(540) (znak słowny)
(540) BLINKSHOP
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze zło-
ta, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Medale, Zawieszki 
[biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Brelocz-
ki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria 
do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych 
z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżu-
teria, Kolczyki, Klipsy, Kulka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Krawaty (spinki do -), Łańcuszki [biżuteria], Meda-
liony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe do noszenia 
[metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, 
Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria], 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie 
(ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Spinki do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpil-
ki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy 
[biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Zapięcia 
do biżuterii, Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy 
ze skóry, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub 
dekoracyjnymi zawieszkami], 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: biżu-
teria i wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, medale, zawieszki [biżuteria], zegarki, zegary, 
monety. akcesoria do biżuterii, akcesoria do zegarków, amu-
lety, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, bransoletki 
[biżuteria], bransolety, breloczki do kluczy, broszki [biżuteria], 
charmsy, części i akcesoria do biżuterii, etui na zegarki, figurki 
do celów ozdobnych z metali szlachetnych, kamienie szla-
chetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, klipsy, kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, krawaty (spinki do -), łań-
cuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki, odznaki 
metalowe do noszenia [metale szlachetne], osobiste ozdoby 
z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, biżuteria osobista, 
ozdoby [biżuteria], ozdoby wykonane z lub pokryte szlachet-

nymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imi-
tacjami, pierścienie (ozdoby), pierścionki [biżuteria], posągi 
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, spinki do mankietów i kra-
watów, sygnety, szpilki ozdobne [biżuteria], wisiorki biżute-
ryjne, wpinki do klapy [biżuteria], wyroby jubilerskie, wyroby 
biżuteryjne, zapięcia do biżuterii, chowane breloki do kluczy, 
breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami].

(210) 538496 (220) 2022 01 10
(731) DYBAŁ IWONA, Międzybrodzie Bialskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYBRODZKI MAKARON

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.11, 05.07.02, 09.01.07, 25.01.01
(510), (511) 30 Makaron gotowy, Makaron jajeczny, Maka-
ron pełnoziarnisty, Makaron nitki, Makaron muszelki, Maka-
ron rurki, Makaron spożywczy, Makaron suszony, Makarony, 
Makarony do zup, Makarony mączne spożywcze, Makarony 
zawierające jaja, Nitki [makaron].

(210) 538499 (220) 2022 01 07
(731) SZUBERT ANNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) COSEL
(510), (511) 24 Aksamit, Brokat, Drogiet [tkaniny]:, drukowa-
ne tkaniny perkalowe, Drukowane tkaniny w belach, Dżersej 
[materiał], Dzianina, Dzianiny z przędzy wełnianej, Dzianiny 
z przędzy bawełnianej, Dzianiny z przędzy jedwabnej, Dżins 
[tkanina], Dzianiny z przędzy z włókna chemicznego, Filc, 
Flanela [tkanina], Fular [tkanina], Gaza [tkanina], Jedwab, 
Jedwab [tkanina], Jedwab sztuczny, Kaliko [perkal], Tkaniny 
lniane, Marabut [materiał], Materiały do produkcji odzie-
ży, Materiały do tapicerki, Materiały tekstylne do produkcji 
odzieży, Materiały tkane do foteli, Materiały tkane do me-
bli, Materiały tkane do poduszek, Materiały tkane na sofy, 
Moleskin [tkanina], Muślin, Płótna, Podszewki [tkaniny], Po-
lar wykonany z poliestru, Polar wykonany z polipropylenu, 
Rzadkie płótno, Szenila, Tafta [tkanina], Tekstylia używane 
jako podszewki do odzieży, Tiul, Tkanina filcowa, Tkanina 
konopna, Tkaniny bawełniane, Tkaniny [bele], Tkaniny ba-
wełniane inne niż izolacyjne, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny 
do użytku jako podszewki do odzieży, Tkaniny do użytku 
przemysłowego, Tkaniny drukowane, Tkaniny dziane, Tka-
niny jedwabne, Tkaniny jedwabne do szablonów drukar-
skich, Tkaniny jedwabne do mebli, Tkaniny koronkowe, 
Tkaniny lniane, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny 
mieszane na bazie jedwabiu, Tkaniny mieszane z jedwabiu 
i bawełny, Tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, tkaniny 
na koszule, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny poliestrowe, 
Tkaniny sztruksowe, Tkaniny ubraniowe, Tkaniny z jedwabiu 
inne niż izolacyjne, Tkaniny z dzianiny bawełnianej, Tkani-
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ny z bawełny, Tkaniny wełniane, Tkaniny w rolkach, Tkaniny 
z aksamitu, Tkaniny z kaszmiru, Tkaniny z meszkiem, Tkaniny 
z przędzy jedwabnej, Tkaniny z satyny, Tkaniny z syntetycz-
nych włókien, Tkaniny z wełny, Tkaniny z wiskozy, Tkaniny 
z włókien mieszanych, Fizelina, Tkaniny, Wyroby tekstylne 
i substytuty wyrobów tekstylnych, Tkaniny ze sztucznego 
jedwabiu, Koce jedwabne, Tkaniny z ręcznie przędzonego 
jedwabiu, Tkaniny mieszane z konopi i jedwabiu, Wiszące 
dekoracje ścienne z jedwabiu, Kołdry wypełnione jedwa-
biem, Jedwabne koce na łóżka, Tekstylia do druku cyfrowe-
go, 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 gło-
wy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież 
dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzien-
na, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], 
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki 
[odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Sza-
liki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], 
Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież 
jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurt-
ki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony 
[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], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane su-
kienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki), 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki 
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, 
Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszu-
le z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
fem, 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 sztrukso-
we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico - spodenki, Spódniczki baleto-
we, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, 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 półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurt-

ki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, 
Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe 
kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], 
Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pom-
ponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki 
ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsło-
neczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze 
słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne 
kapelusze, Szale - tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, 
Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie sza-
le damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, 
Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, 
Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecię-
ce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych.

(210) 538503 (220) 2022 01 07
(731) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lanobella
(510), (511) 3 Balsam po goleniu, Balsamy dla niemow-
ląt (Nielecznicze), Balsam do ciała, Nielecznicze balsamy 
do stóp, Balsamy do rąk (Nielecznicze), Balsamy do ust, 
Krem do rąk, Kremy do ciała, Kremy dla niemowląt [nie-
lecznicze], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
ochronne, Kremy ochronne na wargi, Kremy ochronne 
na uszy, Kremy po goleniu, Kremy przeciwzmarszczkowe, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
w postaci różu, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
sprzedaż w systemie online, import, eksport: Balsamów 
po goleniu, Balsamów dla niemowląt, Nieleczniczych 
balsamów do ciała, Nieleczniczych balsamów do stóp, 
Balsamów do rąk (Nielecznicze), Balsamów do ust, Kre-
mów do rąk, Kremów do ciała, Kremów dla niemowląt 
[nielecznicze], Kremów do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremów ochronnych, Kremów po goleniu, Kremów prze-
ciwzmarszczkowych, Kosmetyków do pielęgnacji urody, 
Kosmetyków do pielęgnacji skóry, Kosmetyków do ust, 
Kosmetyków do użytku osobistego, Kosmetyków natural-
nych, Kosmetyków nieleczniczych, Kosmetyków w posta-
ci różu, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie 
marketingu i promocji, Planowanie strategii marketingo-
wych, Reklama i marketing, Doradztwo i zarządzanie biz-
nesowe w zakresie działalności marketingowej.

(210) 538516 (220) 2022 01 10
(731) WIRA PIOTR, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) MATRIX MEDIA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów 
online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów 
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online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elek-
tronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez 
osoby trzecie, Aplikacje mobilne do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, 35 Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem sieci 
komputerowych i internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i akcesoria RTV, telewizory, uchwyty do telewizorów, 
stojaki pod telewizor, szafki pod telewizor, kable i przej-
ściówki do urządzeń radiowo-telewizyjnych, maskownice 
do kabli do urządzeń radiowo-telewizyjnych, przejściówki 
do kabli, przejściówki audio i wideo, piloty do telewizorów, 
czytniki kart pamięci, kolumny typu soundbar, zestawy kina 
domowego, amplitunery, głośniki, głośniki podłogowe, gło-
śniki centralne, głośniki podstawkowe, subwoofery, zestawy 
głośników, wzmacniacze dźwięku, gramofony, odtwarzacze 
wideo, odtwarzacze audio, odtwarzacze CD, odtwarzacze 
DVD, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, zestawy odtwa-
rzaczy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych 
i internetu, następujących towarów: słuchawki, słuchawki 
nauszne, słuchawki douszne, słuchawki bezprzewodowe, 
głośniki przenośne, dyktafony, urządzenia AGD, akcesoria 
do urządzeń AGD, pralki, suszarki, pralko-suszarki, lodówki, 
kuchenki, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne, kuchen-
ki indukcyjne, kuchenki ceramiczne, kuchenki mikrofalowe, 
zmywarki, okapy kuchenne, preparaty do prania i czyszcze-
nia, odkamieniacze do użytku domowego i przemysłowego, 
środki do czyszczenia do użytku domowego i przemysło-
wego, filtry do odkurzacza, podstawki pod sprzęt AGD, szu-
flady grzewcze, szuflady do pakowania próżniowego, filtry 
do oczyszczaczy powietrza, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem sieci 
komputerowych i internetu, następujących towarów: odku-
rzacze, mopy, mopy parowe, oczyszczacze powietrza, myj-
ki ciśnieniowe, prasowalnice, nianie elektroniczne, dzwonki 
jako urządzenia ostrzegające, worki i akcesoria do odkurza-
czy, żelazka, maszynki do strzyżenia, trymery do ciała i brody, 
wymienne ostrza do maszynek, lokówki, termoloki, falowni-
ce, prostownice, lokówko-suszarki, urządzenia do stylizacji 
włosów, ekspresy do kawy, krajalnice ręczne, krajalnice elek-
tryczne, tostery, młynki do kawy, młynki do przypraw, blen-
dery, czajniki, alkomaty, wentylatory, klimatyzatory, szczo-
teczki do zębów elektryczne, szczoteczki do zębów soniczne, 
lodówki turystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i internetu, następujących towarów: smartfony, te-
lefony komórkowe, tablety, zegarki sportowe, smartwatche, 
opaski sportowe, akcesoria do telefonów komórkowych, etui 
i obudowy do telefonów komórkowych, ładowarki do telefo-
nów komórkowych, szkła hartowane i folie ochronne do te-
lefonów komórkowych i innych urządzeń, karty pamięci 
do telefonów komórkowych i innych urządzeń, powerbanki, 
słuchawki do rozmów, okulary do kina wirtualnej rzeczywi-
stości, uchwyty samochodowe do telefonów komórkowych, 
akcesoria do tabletów, akcesoria do smartwachy i opasek 
sportowych, akcesoria samochodowe, urządzenia do na-
wigacji, rejestratory obrazu i dźwięku podczas jazdy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w szczególności 
za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu, nastę-
pujących towarów: komputery, laptopy, monitory kompute-
rowe, dyski komputerowe zewnętrzne i wewnętrzne, dyski 
twarde, akcesoria do komputerów, myszki komputerowe, 
klawiatury komputerowe, akcesoria gamingowe, fotele ga-
mingowe, biurka gamingowe, gamepady, joysticki, kierow-
nice do gier wideo, hulajnogi elektryczne, kamery wodood-
porne, drony, akcesoria do dronów, śmigła do dronów, filtry 

do dronów, etui do dronów, walizki i pokrowce do dronów, 
nadajniki do dronów, ładowarki do dronów, akumulatory 
do dronów, deskorolki, akcesoria do deskorolek, ochrania-
cze do deskorolek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i internetu, następujących towarów: uchwyty 
do kamer i aparatów, stabilizatory do kamer i aparatów, za-
bawki, samochody elektryczne, rowery elektryczne, konsole 
do gier wideo, gry wideo, akcesoria do gier wideo, figurki 
kolekcjonerskie, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, akcesoria 
do kamer i aparatów, obiektywy do kamer i aparatów, fil-
try do kamer i aparatów, osłony do kamer i aparatów, torby 
na kamery i aparaty, karty pamięci do kamer i aparatów, sta-
tywy i trójnogi do kamer i aparatów, akumulatory do kamer 
i aparatów, ładowarki do kamer i aparatów, elektronarzędzia, 
akumulatorowe i bezprzewodowe narzędzia spalinowe, ko-
siarki, nożyce elektryczne, pilarki elektryczne, pompy elek-
tryczne, ostrzałki elektryczne, baseny kąpielowe, akcesoria 
do basenów kąpielowych, artykuły oświetleniowe, lampy 
solarne, żarówki, reflektory, namioty, materace dmuchane, 
śpiwory, nawilżacze powietrza, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem 
sieci komputerowych i internetu, następujących towarów: 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje 
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogra-
mowanie do przetwarzania płatności elektronicznych do-
konywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicz-
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby 
trzecie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych 
i internetu, następujących towarów: urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontro-
lujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, sprzęt do komunika-
cji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), komputery i sprzęt komputerowy, urządze-
nia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, 
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania fil-
mów i video, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Reklama, 
Reklama online, Usługi promocyjne, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie 
informacji na temat towarów i usług.

(210) 538517 (220) 2022 01 10
(731) WIRA PIOTR, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATRIX MEDIA PL

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów 
online, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów 
online, Oprogramowanie do przetwarzania płatności elek-
tronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez 
osoby trzecie, Aplikacje mobilne do przetwarzania płat-
ności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trze-
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cich i przez osoby trzecie, 35 Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i akcesoria RTV, telewizory, uchwyty do telewizo-
rów, stojaki pod telewizor, szafki pod telewizor, kable i przej-
ściówki do urządzeń radiowo-telewizyjnych, maskownice 
do kabli do urządzeń radiowo-telewizyjnych, przejściówki 
do kabli, przejściówki audio i wideo, piloty do telewizorów, 
czytniki kart pamięci, kolumny typu soundbar, zestawy kina 
domowego, amplitunery, głośniki, głośniki podłogowe, gło-
śniki centralne, głośniki podstawkowe, subwoofery, zestawy 
głośników, wzmacniacze dźwięku, gramofony, odtwarzacze 
wideo, odtwarzacze audio, odtwarzacze CD, odtwarzacze 
DVD, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, zestawy odtwa-
rzaczy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: słuchawki, słuchawki 
nauszne, słuchawki douszne, słuchawki bezprzewodowe, 
głośniki przenośne, dyktafony, urządzenia AGD, akcesoria 
do urządzeń AGD, pralki, suszarki, pralko-suszarki, lodówki, 
kuchenki, kuchenki gazowe, kuchenki elektryczne, kuchen-
ki indukcyjne, kuchenki ceramiczne, kuchenki mikrofalowe, 
zmywarki, okapy kuchenne, preparaty do prania i czyszcze-
nia, odkamieniacze do użytku domowego i przemysłowe-
go, środki do czyszczenia do użytku domowego i przemy-
słowego, filtry do odkurzacza, podstawki pod sprzęt AGD, 
szuflady grzewcze, szuflady do pakowania próżniowego, 
filtry do oczyszczaczy powietrza, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w szczególności za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: odkurzacze, mopy, mopy parowe, oczyszczacze 
powietrza, myjki ciśnieniowe, prasowalnice, nianie elek-
troniczne, dzwonki jako urządzenia ostrzegające, worki 
i akcesoria do odkurzaczy, żelazka, maszynki do strzyżenia, 
trymery do ciała i brody, wymienne ostrza do maszynek, lo-
kówki, termoloki, falownice, prostownice, lokówko-suszarki, 
urządzenia do stylizacji włosów, ekspresy do kawy, krajalni-
ce ręczne, krajalnice elektryczne, tostery, młynki do kawy, 
młynki do przypraw, blendery, czajniki, alkomaty, wenty-
latory, klimatyzatory, szczoteczki do zębów elektryczne, 
szczoteczki do zębów soniczne, lodówki turystyczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, w szczególności 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: smartfony, telefony komórkowe, tablety, 
zegarki sportowe, smartwatche, opaski sportowe, akcesoria 
do telefonów komórkowych, etui i obudowy do telefonów 
komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, szkła 
hartowane i folie ochronne do telefonów komórkowych 
i innych urządzeń, karty pamięci do telefonów komórko-
wych i innych urządzeń, powerbanki, słuchawki do rozmów, 
okulary do kina wirtualnej rzeczywistości, uchwyty samo-
chodowe do telefonów komórkowych, akcesoria do table-
tów, akcesoria do smartwachy i opasek sportowych, akce-
soria samochodowe, urządzenia do nawigacji, rejestratory 
obrazu i dźwięku podczas jazdy, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
komputery, laptopy, monitory komputerowe, dyski kompu-
terowe zewnętrzne i wewnętrzne, dyski twarde, akcesoria 
do komputerów, myszki komputerowe, klawiatury kompu-
terowe, akcesoria gamingowe, fotele gamingowe, biurka 
gamingowe, gamepady, joysticki, kierownice do gier wi-
deo, hulajnogi elektryczne, kamery wodoodporne, drony, 
akcesoria do dronów, śmigła do dronów, filtry do dronów, 
etui do dronów, walizki i pokrowce do dronów, nadajniki 
do dronów, ładowarki do dronów, akumulatory do dronów, 
deskorolki, akcesoria do deskorolek, ochraniacze do desko-

rolek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: uchwyty do kamer 
i aparatów, stabilizatory do kamer i aparatów, zabawki, sa-
mochody elektryczne, rowery elektryczne, konsole do gier 
wideo, gry wideo, akcesoria do gier wideo, figurki kolek-
cjonerskie, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, akcesoria 
do kamer i aparatów, obiektywy do kamer i aparatów, fil-
try do kamer i aparatów, osłony do kamer i aparatów, torby 
na kamery i aparaty, karty pamięci do kamer i aparatów, sta-
tywy i trójnogi do kamer i aparatów, akumulatory do kamer 
i aparatów, ładowarki do kamer i aparatów, elektronarzędzia, 
akumulatorowe i bezprzewodowe narzędzia spalinowe, ko-
siarki, nożyce elektryczne, pilarki elektryczne, pompy elek-
tryczne, ostrzałki elektryczne, baseny kąpielowe, akcesoria 
do basenów kąpielowych, artykuły oświetleniowe, lampy 
solarne, żarówki, reflektory, namioty, materace dmuchane, 
śpiwory, nawilżacze powietrza, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w szczególności za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie kompu-
terowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje 
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogra-
mowanie do przetwarzania płatności elektronicznych do-
konywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicz-
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby 
trzecie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontro-
lujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, sprzęt do komunika-
cji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), komputery i sprzęt komputerowy, urządze-
nia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, 
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania fil-
mów i video, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Reklama, 
Reklama online, Usługi promocyjne, Usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarcza-
nie informacji na temat towarów i usług.

(210) 538525 (220) 2022 01 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BECLOCOMB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 538540 (220) 2022 01 07
(731) DUB TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE RENA, Niegowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANELHORN
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(531) 26.03.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, Kursy instruktażowe, Kur-
sy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w formie pi-
semnej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
Nauczanie i szkolenia, Opracowywanie materiałów edukacyj-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja sympozjów do-
tyczących edukacji, Organizacja seminariów, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferen-
cji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
on-line, Seminaria edukacyjne, Skomputeryzowane szkole-
nia, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi edu-
kacji biznesowej, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi w zakresie 
publikowania on-line, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szko-
leniowych na temat zarządzania biznesowego, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, Zapewnianie szkoleń on-line, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i roz-
rywki multimedialnej, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
Usługi trenerów osobistych, Publikowanie tekstów, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Tworzenie podcastów, Usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi w zakresie wykładów 
związane z umiejętnościami sprzedażowymi, Kursy szkolenio-
we związane z obsługą klienta, Szkolenie z zakresu sprzedaży, 
Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi szkolenia per-
sonelu działu sprzedaży, Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 538546 (220) 2022 01 07
(731) MACIASZEK KAROLINA, Golęczewo
(540) (znak słowny)
(540) VABUN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Tipsy [ko-
smetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosme-
tyki do ust, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyczne środki 
nawilżające, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Olejki do ce-
lów kosmetycznych, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaleto-

we, Perfumy, Perfumy do tektury, Perfumy do ceramiki, Perfumy 
w płynie, Perfumy w postaci stałej, Ekstrakty kwiatowe [perfu-
my], Perfumy do zastosowań przemysłowych, Nielecznicze pa-
sty do zębów, Nielecznicze płyny do płukania ust, Odświeżacze 
oddechu, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Preparaty 
do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Żele do ciała, 
Ziarna do polerowania, Szampony dla zwierząt, Aromaty, Olejki 
eteryczne, Aerozole czyszczące, Detergenty, Płyny do czyszcze-
nia, Mydła do użytku domowego, Naturalne pasty do podłóg, 
Naturalne woski do podłóg, Pałeczki zapachowe, Preparaty 
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty do pra-
nia, Środki czyszczące, Środki do czyszczenia pojazdów, Środki 
zapachowe do celów domowych, 35 Reklama, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: ko-
nopie indyjskie do celów medycznych, probiotyki (suplementy), 
suplementy diety, tkanina konopna, tkaniny z konopi siewnych, 
mleko z nasion konopi jako substytut mleka, przetworzone 
nasiona konopi [przypraw], rośliny suszone, kwiaty suszone, 
nieprzetworzone zioła, zioła świeże, świeże zioła, świeże zioła 
organiczne, zioła ogrodowe świeże, nasiona do uprawy ziół, 
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, wieńce z suszonych ziół 
do dekoracji, świeże zioła dla celów spożywczych, zioła, suszo-
ne, do ozdabiania, świeże zioła w doniczkach, rośliny konopi, 
konopie, nieprzetworzone, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, 
tipsy [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki do ust, kosmetyki do samoopalania, kosmetyczne 
środki nawilżające, nawilżane chusteczki kosmetyczne, olejki 
do celów kosmetycznych, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, perfumy, perfumy do tektury, perfumy do ceramiki, 
perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, ekstrakty kwiato-
we [perfumy], perfumy do zastosowań przemysłowych, nie-
lecznicze pasty do zębów, nielecznicze płyny do płukania ust, 
odświeżacze oddechu, dezodoranty i antyperspiranty, mydła 
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do wło-
sów, żele do ciała, ziarna do polerowania, szampony dla zwie-
rząt, aromaty, olejki eteryczne, aerozole czyszczące, detergenty, 
płyny do czyszczenia, mydła do użytku domowego, naturalne 
pasty do podłóg, naturalne woski do podłóg, pałeczki zapa-
chowe, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, 
preparaty do prania, środki czyszczące, środki do czyszczenia 
pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, biżuteria, 
odzież, obuwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
kampanie marketingowe.

(210) 538562 (220) 2022 01 10
(731) NGUYEN XUAN SON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHO LOVERS viet & thai bistro

(531) 11.03.20, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracje/usługi gastronomiczne.
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(210) 538564 (220) 2022 01 11
(731) STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE GMIN GÓR 

SOWICH, Pieszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góry Sowie

(531) 03.07.05, 27.05.01, 20.07.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki i po-
dróży, Promocja [reklama] podróży, 39 Informacja turystycz-
na, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycz-
nej, Udzielanie informacji turystycznych, Udzielanie informa-
cji turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci 
komputerowych, 41 Wydawanie przewodników turystycz-
nych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych 
związanych z sektorem turystycznym, Usługi rekreacyjne, 
Informacja o rekreacji, Informacje o rekreacji, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyj-
nych, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizo-
wanie zajęć rekreacyjnych, Usługi terenów rekreacyjnych, 
Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Organizacja zawodów 
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Usługi 
informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacji o rekre-
acji, Usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, Udzielanie 
informacji w dziedzinie rekreacji, Zapewnianie infrastruktury 
rekreacyjnej i wypoczynkowej, Organizowanie seminariów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Prowadzenie 
wystaw w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach 
rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country 
club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Usługi 
ośrodków dzikiej przyrody [do celów rekreacyjnych], Infor-
macja o wypoczynku.

(210) 538597 (220) 2022 01 11
(731) ZIMNOCH KRZYSZTOF, Markowszczyzna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RealCoffee&Shop

(531) 01.05.04, 01.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, 
Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kawy.

(210) 538599 (220) 2022 01 11
(731) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce
(540) (znak słowny)
(540) MODECOR
(510), (511) 27 Dywany, Dywany tekstylne, Dywanik modli-
tewny, Wykładzina dywanowa, Dywaniki łazienkowe, Podbi-
cia dywanowe, Chodniki dywanowe, Podkłady dywanowe, 
Dywaniki futrzane, Wykładziny podłogowe - dywany, Pod-
kłady 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 robione, 
Dywaniki podłogowe do pojazdów, Orientalne dywaniki 
nietkane - mosen, Płytki do łazienki - dywanowe, Podkładki 
pod wykładziny dywanowe, Dywaniki podłogowe do samo-
chodów, Dywaniki i maty samochodowe, Podklejka do pły-
tek dywanowych, Płytki dywanowe do pokrywania podłóg, 
Płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, Płytki dywanowe 
wykonane z gumy, Materiał antypoślizgowy do użytku pod 
dywanami, Płytki dywanowe wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, 
Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do po-
krywania gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, Antypoślizgowe 
maty do wanien, Antypoślizgowe maty prysznicowe, Borde-
ry tapetowe, Dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, 
ręcznie robione, Dekoracje ścienne nietekstylne, Dekoracyj-
ne tkaniny ścienne nietekstylne, Dekoracyjne antypoślizgo-
we 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 pokryciami podłogowymi, Maty korkowe, 
Maty łazienkowe, Maty plażowe, Maty prysznicowe, Maty 
podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów, Maty ła-
zienkowe z tworzyw sztucznych, Maty piankowe do użytku 
na powierzchniach placów zabaw, Płytki korkowe, Płytki wy-
kładzinowe, Ochronne pokrycia podłogowe, Pokrycia ścien-
ne, Pokrycia podłogowe, Podłoża antypoślizgowe, Ścienne 
dekoracje, nietekstylne, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucz-
nych, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, Tapety tekstylne, Tapety 
nietekstylne, Wykładzina samochodowa, Wycieraczki pod 
drzwi z kauczuku naturalnego, Wycieraczki pod drzwi z ma-
teriałów tekstylnych, Wyściełane okładziny ścienne, Wyście-
łane 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 wzajemnie, Modułowe maty podło-
gowe w formie puzzli, Pokrycia podłogowe - maty na zaję-
cia 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 przytwierdza-
nia do podłóg, Maty pod krzesła jako ochraniacze podłogi 
umieszczane pod krzesłem, Maty podłogowe do boksów 
w stajniach dla koni, Pokrycia podłogowe - maty w posta-
ci materiałów w arkuszach do użytku na zajęciach sporto-
wych, Winylowe pokrycia ścian, Płytki wykonane z linoleum 
do przytwierdzania do ścian, 35 Usługi reklamowe, marke-
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tingowe i promocyjne, Doradztwo w zakresie wyceny za-
mówień sprzedaży, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Informacja handlowa, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Informacje na temat metod sprzedaży, Gro-
madzenie informacji związanych z reklamą, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z następującymi towarami: dywany, 
chodniki i maty, dywany, dywany tekstylne, dywanik modli-
tewny, wykładzina dywanowa, dywaniki łazienkowe, podbi-
cia dywanowe, chodniki dywanowe, podkłady dywanowe, 
dywaniki futrzane, wykładziny podłogowe - dywany, pod-
kłady 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 robione, 
dywaniki podłogowe do pojazdów, orientalne dywaniki 
nietkane - mosen, płytki do łazienki - dywanowe, podkładki 
pod wykładziny dywanowe, dywaniki podłogowe do samo-
chodów, dywaniki i maty samochodowe, podklejka do pły-
tek dywanowych, płytki dywanowe do pokrywania podłóg, 
płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, płytki dywanowe 
wykonane z gumy, materiał antypoślizgowy do użytku pod 
dywanami, płytki dywanowe wykonane z tworzyw sztucz-
nych, materiał antypoślizgowy do użytku pod dywanikami, 
materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do po-
krywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, antypoślizgowe 
maty do wanien, antypoślizgowe maty prysznicowe, borde-
ry tapetowe, dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, 
ręcznie robione, dekoracje ścienne nietekstylne, dekoracyj-
ne tkaniny ścienne nietekstylne, dekoracyjne antypoślizgo-
we 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 pokryciami podłogowymi, maty korkowe, 
maty łazienkowe, maty plażowe, maty prysznicowe, maty 
podłogowe, ognioodporne, do kominków i grillów, maty ła-
zienkowe z tworzyw sztucznych, maty piankowe do użytku 
na powierzchniach placów zabaw, płytki korkowe, płytki wy-
kładzinowe, ochronne pokrycia podłogowe, pokrycia ścien-
ne, pokrycia podłogowe, podłoża antypoślizgowe, ścienne 
dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw sztucz-
nych, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, tapety tekstylne, tapety 
nietekstylne, wykładzina samochodowa, wycieraczki pod 
drzwi z kauczuku naturalnego, wycieraczki pod drzwi z ma-
teriałów tekstylnych, wyściełane okładziny ścienne, wyścieła-
ne pokrycia podłogowe, wykładziny o twardej powierzchni 
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 wzajemnie, modułowe maty podło-
gowe w formie puzzli, pokrycia podłogowe - 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 podłogowe - maty w postaci materiałów w ar-
kuszach do użytku na zajęciach sportowych, winylowe po-
krycia ścian, płytki wykonane z linoleum do przytwierdzania 
do ścian.

(210) 538620 (220) 2022 01 12
(731) METALKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) GROTTGERA4.PL
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, 
Agencje reklamowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie 
rynku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie 
reklam, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikowa-
nie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Reklama, Reklama i marketing, Reklamy 
online, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi rekla-
mowe, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamo-
we i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promo-
cji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Wydawanie ulotek 
reklamowych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promo-
cji na rzecz osób trzecich, 36 Administrowanie finansami, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Dokonywanie transak-
cji finansowych, Doradztwo finansowe związane z usługami 
kredytowymi, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Działal-
ność finansowa, Finansowanie inwestycji budowlanych, Fi-
nansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nie-
ruchomości, Home banking, Informacja finansowa, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Nabywanie 
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieru-
chomości dla osób trzecich, Nabywanie nieruchomości 
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na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w za-
kresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, Organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu mieszkań, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pobie-
ranie czynszów, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Pozyskiwanie ka-
pitału finansowego, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, Transakcje finansowe, Udostęp-
nianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i zie-
mi, Udzielanie kredytów, Usługi agencji nieruchomości do-
tyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nie-
ruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usłu-
gi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-
chomości za prowizję, Usługi badawcze dotyczące nabywa-
nia nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyce-
ny nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, 
Usługi finansowania, Usługi finansowe, Usługi finansowe do-
tyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości i budynków, Usługi finanso-
we i monetarne, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nierucho-
mości, Usługi kredytowe, Usługi nabywania gruntu, Usługi 
nabywania gruntu w imieniu osób trzecich, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi planowania finansowego związa-
ne z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi towarzystw budowlanych, 
Usługi towarzystw budowlanych dotyczące finansów, Usłu-
gi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi 
w zakresie finansów handlowych, Usługi w zakresie informa-
cji kredytowej, Usługi w zakresie kredytów finansowych, 
Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi w zakre-
sie porozumień dotyczących nieruchomości - usługi finan-
sowe, Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi zarządzania kredytami, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieru-
chomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z budynkami mieszkalny-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z cen-
trami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieru-

chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi znajdowa-
nia mieszkań na rzecz osób trzecich - stałe zamieszkanie, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związa-
ne z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi związane z ra-
chunkami oszczędnościowymi, Usługi związane ze współ-
własnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nierucho-
mości w imieniu osób trzecich, Wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania - mieszkania, 
Wynajmowanie centrów handlowych, Zapewnienie finan-
sowania rozbudowy nieruchomości, Zapytania i konsultacje 
kredytowe, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Za-
rządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finanso-
we kosztami użytkowania budynków, Zarządzanie finanso-
we projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe pro-
jektami renowacji budynków, Zarządzanie finansowe ra-
chunkami bieżącymi, Zarządzanie finansowe rachunkami 
pieniężnymi, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem In-
ternetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budo-
wa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, 
Budowa i naprawa magazynów, Budowa kompleksów biz-
nesowych, Budowa nieruchomości - budownictwo, Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Bu-
dowa obiektów publicznych, Budowanie domów, Budowa-
nie nieruchomości, Budowlana informacja, Budownictwo 
komercyjne, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkal-
nego i budynków, Doradztwo inżynieryjne -usługi budow-
lane, Doradztwo inżynieryjne - budownictwo, Doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej - usługi budowlane, 
Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, 
Informacja budowlana, Konstrukcja budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkal-
nych i handlowych, Konsultacje budowlane, Nadzór bu-
dowlany, Nadzór nad robotami budowlanymi, Prace bu-
dowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstruk-
cyjne domów z prefabrykatów, Przekształcenie obiektów 
biznesowych, Przygotowanie terenu - budownictwo, Przy-
gotowywanie terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, 
Rozbiórka dachów, Rozbiórka konstrukcji, Udzielanie infor-
macji budowlanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi 
doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi dorad-
cze w zakresie budowania, Usługi doradcze związane z wy-
burzaniem budynków, Usługi doradcze, informacyjne i kon-
sultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, 
Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakre-
sie budowy budynków, Usługi informacyjne w zakresie kon-
strukcji budynków, Usługi inspekcji budowlanej w trakcie 
prac budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Wzno-
szenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów 
handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wzno-
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szenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Wznosze-
nie strukturalnych konstrukcji stalowych, Zarządzanie pro-
jektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie pro-
jektem budowy.

(210) 538638 (220) 2022 01 13
(731) SZKODZIŃSKA BEATA, Bukowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ready 4 Fight

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 
02.01.24, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sporto-
we, Bokserskie worki treningowe, Dopasowane pokrowce 
na sprzęt sportowy, Manekiny blokujące [akcesoria trenin-
gowe do futbolu amerykańskiego], Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maszyny do ćwiczeń fizycznych 
wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościo-
wych, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [arty-
kuły sportowe], Ochraniacze brzucha do użytku sportowe-
go, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze 
dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze do Taekwondo, 
Ochraniacze do uprawiania sportu, Ochraniacze do użyt-
ku w sporcie, Ochraniacze genitaliów do użytku podczas 
uprawiania sportu, Ochraniacze klatki piersiowej do gry 
w futbol amerykański, Ochraniacze na brzuch do Taekwon-
do, Ochraniacze na goleń do użytku sportowego, Ochra-
niacze na klatkę piersiową przystosowane do uprawiania 
taekwondo, Ochraniacze na klatkę piersiową do użytku 
sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowane do upra-
wiania sportu, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowe-
go, Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Ochraniacze 
przedramienia [artykuły sportowe], Ochrona na pięści [arty-
kuły sportowe], Osłony na golenie do karate, Pasy na nad-
garstki do podnoszenia ciężarów, Pasy do podnoszenia cię-
żarów [artykuły sportowe], Rękawice bokserskie, Rękawice 
do karate, Rękawice do podnoszenia ciężarów, Rękawice 
do taekwondo, Rękawice sparingowe, Rękawice wyko-
nane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, 
Ringi bokserskie, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt 
do treningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, Sprzęt używany 
na treningach rugby, Tarcze treningowe do sztuk walki, 
Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, 
Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użyt-
ku medycznego], Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwi-
czenia], Worki treningowe, Worki treningowe montowane 
na podłodze.

(210) 538641 (220) 2022 01 12
(731) KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowny)

(540) KWADRACIAK
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, analiza marketingowa 
nieruchomości, aukcje nieruchomości, badania rynkowe, 
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organi-
zacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamo-
wanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, roz-
wijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 
tworzenie tekstów reklamowych, sprzedaż aukcyjna nieru-
chomości, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi 
marketingowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Admi-
nistrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencie miesz-
kaniowe - nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecz-
nymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomo-
ści posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości - tyl-
ko nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, inwesto-
wanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie w nierucho-
mości, inwestycje majątkowe - nieruchomości, nabywanie 
nieruchomości dla osób trzecich, nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, or-
ganizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie 
dzierżawy, organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowanie ma-
jątku nieruchomego - nieruchomości, planowanie doty-
czące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie 
finansów w zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nierucho-
mości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomo-
ściach, pomoc w zakupie nieruchomości, pobieranie czyn-
szu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach 
dotyczących 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 sprzeda-
żą ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizje, 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 do-
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związa-
nie z majątkiem nieruchomym, wycena finansowa - ubezpie-



178 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT05/2022

czenia, bankowość, nieruchomości, wycena nieruchomości, 
wynajem nieruchomości, wynajem nieruchomości i ma-
jątku, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania - mieszkania, zarządzanie nieru-
chomością, zarządzanie nieruchomościami, 37 Budownictwo, 
budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, budowa nieruchomości, budowa nie-
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budow-
nictwo mieszkaniowe, czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, konserwacja nie-
ruchomości, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, malowanie, montaż drzwi i okien, 
montaż Instalacji na placach budowy, montaż rusztowań, 
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór bu-
dowlany, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, 
naprawcze roboty budowlane, remont nieruchomości, roz-
biórka budynków, sprzątanie nieruchomości, tapetowanie, 
tynkowanie, usługi budowlane, usługi doradztwa budow-
lanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań, 
usługi porządkowania domów - sprzątanie, uszczelnianie 
budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 42 Miernictwo, 
oględziny nieruchomości, planowanie budowy nierucho-
mości, pomiary geodezyjne, pomiary geodezyjne, projek-
towanie architektoniczne, projektowanie budowlane, pro-
jektowanie 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, usługi w zakresie miernictwa 
geodezyjnego, 45 Badania prawne, badania, wyszukiwanie 
w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne związa-
ne z transakcjami w zakresie nieruchomości, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, usługi prawne.

(210) 538650 (220) 2022 01 13
(731) METALKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROTTGERA4.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, 
Agencje reklamowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie ryn-
ku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością go-
spodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opraco-
wywanie kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Promocja sprzedaży, Promocja, reklama i mar-

keting stron internetowych on-line, Przygotowywanie i roz-
mieszczanie reklam, Przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygo-
towywanie planów marketingowych, Przygotowywanie re-
klam, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Reklama, Reklama i marketing, Reklamy online, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi rekla-
mowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie promo-
cji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Wydawanie ulotek 
reklamowych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, 36 Administrowanie finansami, 
Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomo-
ści, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biu-
ra pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dokonywanie 
transakcji finansowych, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo kredytowe, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trze-
cich, Działalność finansowa, Finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Fi-
nansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, Home banking, Informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Naby-
wanie nieruchomości dla osób trzecich, Nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowa-
nia w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie kredytów, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Or-
ganizowanie wynajmu mieszkań, Planowanie finansów w za-
kresie nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pozyskiwa-
nie kapitału finansowego, Przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące nieruchomości, Transakcje finansowe, Udo-
stępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie infor-
macji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
Udzielanie kredytów, Usługi agencji nieruchomości dotyczą-
ce sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agen-
cji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszka-
niowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nierucho-
mości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieru-
chomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, 
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Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieru-
chomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usługi fi-
nansowania, Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczące 
rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące wła-
sności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe i mone-
tarne, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi 
kredytowe, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania 
gruntu w imieniu osób trzecich, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi planowania finansowego związane z projekta-
mi budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieru-
chomości, Usługi towarzystw budowlanych, Usługi towa-
rzystw budowlanych dotyczące finansów, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie fi-
nansów handlowych, Usługi w zakresie informacji kredyto-
wej, Usługi w zakresie kredytów finansowych, Usługi w za-
kresie organizowania kredytów, Usługi w zakresie porozu-
mień dotyczących nieruchomości - usługi finansowe, Usługi 
w zakresie rachunków bieżących, Usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania finansami 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi zarządzania 
kredytami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościa-
mi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób 
trzecich - stałe zamieszkanie, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Usługi związane z oszczędnościami i pożycz-
kami, Usługi związane z rachunkami oszczędnościowymi, 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór 
i nabywanie nieruchomości w imieniu osób trzecich, Wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomo-
ści i majątku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwate-
rowania - mieszkania, Wynajmowanie centrów handlowych, 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Za-
pytania i konsultacje kredytowe, Zarządzanie budynkami, 
Zarządzanie domami, Zarządzanie finansami, Zarządzanie fi-
nansami dla firm, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, 
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządza-
nie finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie 
finansowe rachunkami bieżącymi, Zarządzanie finansowe 
rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe za pośred-
nictwem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie loka-
lami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Za-
rządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budyn-
ków, Budowa i naprawa magazynów, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości - budownictwo, Bu-

dowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Bu-
dowa obiektów publicznych, Budowanie domów, Budowa-
nie nieruchomości, Budowlana informacja, Budownictwo 
komercyjne, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkal-
nego i budynków, Doradztwo inżynieryjne -usługi budowla-
ne, Doradztwo inżynieryjne - budownictwo, Doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej - usługi budowlane, 
Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, 
Informacja budowlana, Konstrukcja budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkal-
nych i handlowych, Konsultacje budowlane, Nadzór budow-
lany, Nadzór nad robotami budowlanymi, Prace budowlane 
w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne do-
mów z prefabrykatów, Przekształcenie obiektów bizneso-
wych, Przygotowanie terenu - budownictwo, Przygotowy-
wanie terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka 
dachów, Rozbiórka konstrukcji, Udzielanie informacji budow-
lanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowla-
ne w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi bu-
dowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budow-
lane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowy kon-
strukcji tymczasowych, Usługi doradcze dotyczące konstruk-
cji budynków i innych struktur, Usługi doradcze dotyczące 
przebudowy budynków, Usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowa-
nia, Usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, 
Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane 
z publicznymi robotami budowlanymi, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, 
Usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wzno-
szenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowa-
nych budynków i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych 
konstrukcji stalowych, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Zarządzanie projektem budowy.

(210) 538653 (220) 2022 01 13
(731) METALKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, 
Agencje reklamowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie ryn-
ku, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie bizneso-
wych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Informacja marketingowa, Kampanie marke-
tingowe, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie 
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kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń marketingowych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w internecie, Produkcja i dystrybucja re-
klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Promocja sprzedaży, Promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie pla-
nów marketingowych, Przygotowywanie reklam, Przygoto-
wywanie ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów re-
klamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, 
Reklama, Reklama i marketing, Reklamy online, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług 
finansowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi rekla-
mowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe na rzecz in-
nych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie promo-
cji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezenta-
cji produktów, Wydawanie ulotek reklamowych, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich,  
36 Administrowanie finansami, Administrowanie nierucho-
mościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nie-
ruchomościami, Dokonywanie transakcji finansowych, Do-
radztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Do-
radztwo kredytowe, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Działalność finansowa, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie kon-
sorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów budowla-
nych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Home 
banking, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie finansów, Nabywanie gruntów przeznaczo-
nych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości dla osób trze-
cich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organi-
zowanie kredytów, Organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Planowa-
nie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie i zarzą-
dzanie finansowe, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zaku-
pie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Transakcje finanso-
we, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Inter-
netu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzie-
lanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku 
i ziemi, Udzielanie kredytów, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 

Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nie-
ruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nierucho-
mości za prowizję, Usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradztwa związane z kredytem, Usłu-
gi finansowania, Usługi finansowe, Usługi finansowe dotyczą-
ce rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe i mo-
netarne, Usługi inwestycyjne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi 
kredytowe, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania 
gruntu w imieniu osób trzecich, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi planowania finansowego związane z projekta-
mi budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nierucho-
mości, Usługi towarzystw budowlanych, Usługi towarzystw 
budowlanych dotyczące finansów, Usługi udzielania poży-
czek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie finan-
sów handlowych, Usługi w zakresie informacji kredytowej, 
Usługi w zakresie kredytów finansowych, Usługi w zakresie 
organizowania kredytów, Usługi w zakresie porozumień doty-
czących nieruchomości - usługi finansowe, Usługi w zakresie 
rachunków bieżących, Usługi w zakresie wyszukiwania nieru-
chomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania finansami świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Usługi zarządzania kredytami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie ti-
mesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi znajdowa-
nia mieszkań na rzecz osób trzecich - stałe zamieszkanie, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane 
z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi związane z rachunka-
mi oszczędnościowymi, Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości w imieniu 
osób trzecich, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wy-
najem nieruchomości i majątku, Wynajem sal wystawowych, 
Wynajem zakwaterowania, mieszkań, Wynajmowanie cen-
trów handlowych, Zapewnienie finansowania rozbudowy 
nieruchomości, Zapytania i konsultacje kredytowe, Zarządza-
nie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie finansami, 
Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie finansami przed-
siębiorstw, Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania bu-
dynków, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, 
Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Za-
rządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, Zarządzanie fi-
nansowe rachunkami pieniężnymi, Zarządzanie finansowe 
za pośrednictwem Internetu, Zarządzanie gruntami, Zarzą-
dzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomo-
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ściami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem 
nieruchomości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części 
budynków, Budowa i naprawa magazynów, Budowa kom-
pleksów biznesowych, Budowa nieruchomości - budownic-
two, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieru-
chomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysło-
wych, Budowa obiektów publicznych, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Budowlana informacja, Budow-
nictwo komercyjne, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne - usługi 
budowlane, Doradztwo inżynieryjne - budownictwo, Do-
radztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej - usługi budow-
lane, Dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowla-
nego, Informacja budowlana, Konstrukcja budynków, Kon-
strukcja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budowlane, Nadzór 
budowlany, Nadzór nad robotami budowlanymi, Prace bu-
dowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyj-
ne domów z prefabrykatów, Przekształcenie obiektów bizne-
sowych, Przygotowanie terenu - budownictwo, Przygotowy-
wanie terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka 
dachów, Rozbiórka konstrukcji, Udzielanie informacji budow-
lanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane 
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, Usługi budowy konstrukcji 
tymczasowych, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji bu-
dynków i innych struktur, Usługi doradcze dotyczące przebu-
dowy budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi 
doradcze związane z wyburzaniem budynków, Usługi dorad-
cze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi ro-
botami budowlanymi, Usługi doradztwa budowlanego, Usłu-
gi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi informa-
cyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi inspekcji bu-
dowlanej w trakcie prac budowlanych, Usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi nadzo-
ru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznosze-
nie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 
Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie 
projektem budowy.

(210) 538682 (220) 2022 01 14
(731) KOSMAL-POSTUŁA EWELINA ROCKET MAMA, 

Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKET MAMA

(531) 01.01.01, 01.07.06, 01.15.11, 18.05.10, 24.15.11, 26.01.03, 
26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14

(510), (511) 24 Koce dla niemowląt, Śpiworki dla niemow-
ląt, Kocyki dla niemowląt [rożki], Bielizna pościelowa dla 
niemowląt, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, 25 Odzież, 
Odzież ciążowa, Bielizna ciążowa, Szorty ciążowe, Legginsy 
ciążowe, Sukienki ciążowe, Spodnie ciążowe, Topy ciążowe, 
Koszule ciążowe, Ciążowa bielizna nocna, Biustonosze dla 
karmiących matek, Odzież niemowlęca, Odzież modelująca, 
Odzież damska, Śpioszki, pajacyki [odzież], Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Pajacyki dla dzieci 
[odzież], Odzież dla małych dzieci, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlę-
ce], Wyprawki dla niemowląt, Bielizna dla niemowląt, Powija-
ki dla niemowląt, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Kom-
binezony dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Pasy ciążowe [odzież], 
Odzież wierzchnia dla niemowląt.

(210) 538699 (220) 2022 01 14
(731) KOZŁOWSKI IWO, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iwo BIKE LET’S BIKE

(531) 18.01.05, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów.

(210) 538716 (220) 2022 01 11
(731) SMOLICZ- ADAMCZAK HANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWE  
ILUMNI LIGHT, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) HESMO
(510), (511) 11 Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekora-
cyjne, Lampy stojące, Lampy podłogowe, Lampy wiszące, 
Lampy ścienne, Oprawy, obudowy i osłony do oświetle-
nia, Żyrandole, Kinkiety, Plafony, 20 Meble, Stoły, Stoliki,  
42 Projektowanie oświetlenia i systemów świetlnych, Projek-
towanie mebli, Projektowanie lamp i urządzeń do oświetlania.

(210) 538729 (220) 2022 01 17
(731) SKRZYPEK NATALIA ECOIST STUDIO, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOIST studio

(531) 27.05.01, 27.05.08, 01.15.15, 27.05.13
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Wyro-
by rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki i parasole 
(duże), 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Obuwie, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania.
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(210) 538772 (220) 2022 01 18
(731) MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) Lodoherbata
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje zawierające soki wa-
rzywne, Bezalkoholowe napoje słodowe, Wody mineralne 
[napoje], Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Bezalkoholowe napo-
je niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje 
bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bez-
alkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalko-
holowe, Mrożone napoje gazowane, Mrożone napoje owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie 
kokosu, Napoje na bazie coli, Napoje mrożone na bazie owo-
ców, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
izotoniczne, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, Napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych], Napoje energetyzujące, Napoje dla sportow-
ców zawierające elektrolity, Napoje dla sportowców, Napoje 
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineral-
nymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje 
na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw,  

Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka],  
Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, Napoje półmrożone, Napoje owocowe nieal-
koholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje owo-
cowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje 
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje na ba-
zie wędzonych śliwek, Napoje na bazie soku z zielonych wa-
rzyw, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia,  
Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na ba-
zie piwa, Napoje zawierające witaminy, Napoje zawierające 
głównie soki owocowe, Napoje z soku winogronowego, 
bezalkoholowe, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, 
Napoje z soku pomarańczowego, Napoje z soku jabłkowego, 
Napoje z soku aloesu, Napoje z sokiem ananasowym, Napoje 
z guaraną, Napoje z fasoli mung, Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Napoje węglowodanowe, Napoje 
warzywne, Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Syropy do napojów, Napoje skła-
dające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych,  
Napoje serwatkowe, Napoje proteinowe, Woda [napoje], Woda 
mineralna [napoje], Woda mineralizowana [napoje], Woda ga-
zowana wzbogacona witaminami [napoje], Warzywne napoje 
typu smoothie, Toniki [napoje nielecznicze], Syropy owoco-
we [napoje bezalkoholowe], Sorbety [napoje], Soki warzyw-
ne [napoje], Soki owocowe [napoje], Sok pomidorowy [napo-
je], Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, 
Serwatka [napoje], Napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, Ramune 
[japońskie napoje gazowane], Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Niegazowane napoje bezalkoholowe.
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1 535630, 536115, 536896, 537602, 537603, 537920, 538217, 538356

2 534063, 536115, 536775, 537992

3 530226, 530227, 530254, 531625, 532836, 532837, 534219, 534780, 535304, 535645, 536115, 536230, 536697, 
537344, 537394, 537547, 537626, 537992, 538503, 538546

4 536115, 538193

5 530226, 530227, 530254, 531578, 531625, 532836, 532837, 534219, 535246, 535875, 536115, 536230, 536697, 
537344, 537394, 537678, 537805, 537920, 538525

6 531625, 535679, 536850, 538150, 538217, 538382, 538418

7 532686, 535996, 536654, 536729, 537546, 537812, 538418

8 538418

9 497230, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 
529610, 529613, 529615, 529616, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 530809, 532458, 
532459, 532460, 536407, 536723, 536724, 536725, 536850, 536942, 537178, 537344, 537818, 538136, 538138, 
538179, 538296, 538297, 538386, 538410, 538516, 538517

10 530254, 532836, 532837, 533087, 536654, 536942, 537344

11 524840, 524844, 530226, 530227, 537812, 538192, 538216, 538716

12 532416, 537313, 538341, 538417, 538418

13 537958, 537961

14 536850, 538377, 538487

15 538418

16 497230, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529576, 529577, 529578, 529582, 529585, 529589, 
529592, 529593, 529594, 529595, 529597, 529600, 529606, 529608, 529610, 529613, 529615, 529616, 530226, 
530227, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 531625, 532458, 532459, 533920, 535675, 
535688, 536850, 537178, 537199, 537200, 537433, 537992, 538072, 538076, 538136, 538138, 538217, 538297, 
538410, 538412, 538418

17 530809, 535679, 537602, 537603, 538217, 538356, 538418

18 530226, 530227, 533798, 535675, 537178, 537541, 537543, 538417, 538729

19 534063, 535679, 536775, 536895, 538382, 538418

20 530226, 530227, 533398, 536850, 537541, 537812, 538192, 538417, 538418, 538716

21 530226, 530227, 531625, 534780, 536850, 537812

22 537541

24 530226, 530227, 530854, 533087, 537178, 537541, 538417, 538499, 538682

25 528515, 530226, 530227, 530854, 533798, 534042, 535675, 536080, 536729, 536850, 536942, 537152, 537178, 
537538, 537541, 537543, 537815, 537995, 538132, 538417, 538424, 538466, 538499, 538682, 538729

27 536895, 538599

28 532687, 537178, 537541, 538132, 538270, 538417, 538638

29 519166, 524417, 529677, 531578, 531918, 533389, 535215, 535276, 535630, 536304, 537151, 537178, 537205, 
537206, 537207, 537542, 537750, 538468

30 529677, 531918, 532425, 533389, 535215, 535276, 535630, 536304, 536577, 537178, 537205, 537206, 537207, 
537542, 537750, 538216, 538350, 538468, 538496, 538597

31 529677, 531918, 533389, 534219, 536222, 537922, 537950, 538369, 538370
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32 525994, 529677, 531918, 535215, 535276, 537178, 537179, 537205, 537206, 537207, 537340, 537847, 538466, 
538468, 538772

33 525994, 529677, 532816, 535276, 536850

35 497230, 507923, 525994, 526479, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529576, 529577, 529578, 
529582, 529585, 529589, 529592, 529593, 529594, 529595, 529597, 529600, 529606, 529608, 529610, 529613, 
529615, 529616, 530226, 530227, 530254, 530321, 530322, 530323, 530324, 530325, 530326, 530327, 530328, 
530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 530854, 531578, 531918, 532458, 532459, 532460, 
532671, 532686, 532687, 532816, 533087, 533398, 533798, 533920, 534486, 534780, 535675, 535679, 535688, 
536115, 536208, 536222, 536230, 536407, 536577, 536654, 536851, 536942, 537173, 537178, 537199, 537200, 
537203, 537344, 537433, 537602, 537603, 537750, 537813, 537818, 537956, 538136, 538138, 538202, 538203, 
538296, 538304, 538309, 538366, 538381, 538386, 538410, 538412, 538417, 538424, 538487, 538503, 538516, 
538517, 538546, 538564, 538599, 538620, 538641, 538650, 538653, 538699

36 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 529610, 529613, 
529615, 529616, 530254, 530321, 530322, 530323, 530324, 530325, 530326, 530327, 530328, 530421, 530422, 
530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 537173, 537339, 537344, 537813, 538362, 538366, 
538388, 538395, 538466, 538620, 538641, 538650, 538653

37 524840, 524844, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 
529610, 529613, 529615, 529616, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 530809, 532416, 
532458, 532459, 532686, 536729, 537173, 537804, 537812, 537939, 537956, 538150, 538193, 538202, 538203, 
538348, 538366, 538395, 538438, 538466, 538620, 538641, 538650, 538653

38 497230, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529576, 529577, 529578, 529582, 529585, 529589, 
529592, 529593, 529594, 529595, 529597, 529600, 529606, 529608, 529610, 529613, 529615, 529616, 530421, 
530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 532460, 533087, 533920, 535688, 537178, 
537433, 537818, 538136, 538138, 538366, 538397

39 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 529610, 529613, 
529615, 529616, 530254, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 535675, 
536729, 537173, 537433, 537825, 537939, 538072, 538076, 538366, 538466, 538564

40 524840, 524844, 530254, 536729, 537199, 537200, 537939, 538072, 538076

41 497230, 507923, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529576, 529577, 529578, 529582, 529585, 
529589, 529592, 529593, 529594, 529595, 529597, 529600, 529606, 529608, 529610, 529613, 529615, 529616, 
530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 532460, 532816, 533087, 533598, 
533920, 534042, 534486, 536303, 536376, 536407, 536566, 537178, 537320, 537327, 537344, 537433, 537674, 
537813, 537815, 537969, 537995, 538125, 538136, 538138, 538202, 538281, 538297, 538305, 538362, 538410, 
538454, 538461, 538540, 538564

42 524840, 524844, 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 
529608, 529610, 529613, 529615, 529616, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 530809, 
532458, 532459, 532686, 536407, 536723, 537178, 537804, 537818, 537825, 537939, 538072, 538076, 538296, 
538366, 538417, 538641, 538716, 538729

43 507923, 532816, 535276, 535688, 536303, 536304, 536577, 536671, 537153, 537203, 537339, 537344, 537633, 
538216, 538562

44 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 529610, 529613, 
529615, 529616, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 533087, 537173, 
537344, 537804, 537815, 537825, 537992, 538371, 538385, 538438, 538439, 538454, 538455

45 528515, 529554, 529555, 529556, 529557, 529560, 529577, 529585, 529589, 529592, 529606, 529608, 529610, 
529613, 529615, 529616, 530421, 530422, 530423, 530424, 530425, 530426, 530427, 532458, 532459, 536174, 
537344, 537478, 537479, 537480, 537481, 537804, 537813, 537818, 538011, 538013, 538297, 538421, 538641
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.stage agency 534486

1929 DAŻYNKA NADBUŻAŃSKIE SMAKI 537750

1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW GUCIE  
Parówki WĘDLINY Z BORÓW TUCHOLSKICH 524417

2TUR 537956

3 trójka 538418

3 537313

4 health 531918

A 530226

ACCORD INTERDISCIPLINARY CONFERENCE  
ON DRUG SCIENCES 533598

afterfit 538304

AFTERFIT 538309

AIskra 538297

AKADEMIA TRENERÓW MENTALNYCH 538281

Akademia Wioślarska Zawojskich 536566

AminoAgro 537920

APAFLEX 530809

ARFROST 537602

AUREOLA 537479

Aware 530227

axovelum 536115

BAUMAR KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 538202

Beauty CEO 537626

BECLOCOMB 538525

BESHERO 530854

Biuro Tłumaczeń ATT 537674

BIŻUTERIA GABOR 538377

BLINKSHOP 538487

BMJ RENT 538203

Bobik 538369

BonTon MEN 535304

BULLDOZAUR 538466

C COBBO ROBOTICS 535996

CA CRÉDIT AGRICOLE EFL LEASING 537813

CA CRÉDIT AGRICOLE TRUCK CARE 538366

Candy bike 538216

CAT LIFE 537922

CDD Legal 538011

CDD Legal 538013

CeePLUS 535875

CENTRAL SERWIS IGOR KUROPATKA 538348

CLEVÉ 537543

COHIBEX 537805

collegium invisibile 538410

COMO HOME 538192

COSEL 538499

CRAZY CROISSANT 538350

DELIKATESY Bąk 529677

DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino  
RODZINA olejek pod prysznic hiperdelikatny  
ZAWIERA LEGENDARNĄ OLIWKĘ OLEJEK  
RYCYNOWY pH neutralne dla skóry  
skóra wrażliwa i atopowa łagodność  
potwierdzona dermatologicznie 535645

DIABLAK BESKIDZKI 537179

DOCTOR GUN 537958

DOCTOR GUN.EU EST. 2016 537961

DR + HEMPSKY 534219

DS doctor SCRUBS 536942

DUSZA 537481

E DE ESPANOL 537327

E ELUXO SALON ALKOHOLI 525994

ECOIST studio 538729

ECO-PLON VOLCANIC MINERALS 536896

Elementia 538381

Epic TUBE 532425

EVOLOVE 538125

EZD RP 536407

EZT 537804

FANELHORN 538540

FELGEO.PL FELGI I AKCESORIA 536208

FineDiningWeek. Festiwal sztuki restauracyjnej 507923

FOODFANS CATERING 537203

FV energia 538193

G greGO TECH towards the goal 532686

GASTRO ECONOMY 537812

GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA 530327

GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA 530328

GEMINI PARK TARNÓW 530324

GEMINI PARK TARNÓW 530325

GEMINI PARK TARNÓW 530326

GEMINI PARK TYCHY 530321

GEMINI PARK TYCHY 530322

GEMINI PARK TYCHY 530323

Giełdowa Spółka Roku 537433

GIERKIEL 537547

GO ACTIVE 537541

GOOD Day Rolls 536304

GOOD LIFE CLINIC 538455
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Good Luck Club fitness & medical training 538454

Góry Sowie 538564

Green Tree 538217

GROTTGERA4.PL 538620

GROTTGERA4.PL 538650

GRUPA AUTO WIMAR 532416

HESMO 538716

Hg HYBREM TECHNOLOGY 524840

iNajem.pl ZARZĄDZAJ INTELIGENTNIE 538179

inpharm 530254

Iwo BIKE LET’S BIKE 538699

JASNA SPRAWA 535276

JASÓKŁCZYN 538461

JBB BAŁDYGA SŁOWIAŃSKA 531578

JOB result 536851

KAFIR 533798

KANCELARIA KRZEMIŃSKI 538421

Kiciuś 538370

KLEIB ARCTIC WHITE 534063

KLEIB Pure Nature 536775

KOSMICZNY WYKOP RL-9 537178

KP Klub Przedsiębiorczości 537320

KRZYSZTOF KRAWCZYK 528515

KUBUŚ K 537206

KUBUŚ 537205

Kubuś 537207

Kulinaria 535630

KWADRACIAK 538641

La Coca 536080

La Millou 538417

LAMELIO WALL PANELS 536895

Lanobella 538503

LETNISKO LETNIA SCENA KONCERTOWA  
W ŁODZI 533920

Lodoherbata 538772

LOVE IS IN THE HAIR 536230

ŁOSOŚ USTKA 519166

m2development 537173

MAGIA SZLAKU - MAGIA SMAKU 526479

MAMMA MIA 535688

MATRIX MEDIA PL 538517

MATRIX MEDIA 538516

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA BYDŁA 538439

Medyceusz 537825

MGP 536729

MIĘDZYBRODZKI MAKARON 538496

mikea 538382

MODECOR 538599

MORENA 537480

MotoGeneric 538341

MOTOWATAHA 534042

MPE 538305

m-s 533398

MULTILAC Baby 532836

MULTILAC 532837

MYCLAIRE 535675

nailies BY KAROLINA RYSZKIEWICZ 538371

NEOCLIN 537678

NINJA PJATK 538362

No ROTANOX TECHNOLOGY 524844

NORTHSTAR 532687

NOWE WICZLINO 538438

octenisept oral mono 537394

OFS Technologie 537939

OPTIMUS 537478

Orzechownia 533389

Osada Panny Wodnej 537339

OTTER 538296

P Preston Pubilshing 538412

P PROFIMATOR 537847

partners International PREMIUM REAL  
ESTATE AGENCY 538395

PC PARTNER 538388

PHO LOVERS viet & thai bistro 538562

Piosenka dla Ciebie 497230

plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530423

plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530424

polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530421

polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530422

polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530427

polsat box 529554

polsat box 529555

polsat box 529556

polsat box 529557

polsat box 529577

polsat box 529589

POLSAT BOXING NIGHT 538136

POLSAT BOXING PROMOTIONS 538138

polsat café 529576

polsat café 529582

polsat games 529593

polsat games 529594

polsat games 529595

polsat games 529597

polsat go 532460

polsat news 529578

polsat rodzina 529600

polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530425

polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530426

polsat 529560

polsat 532458

polsat 532459
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PrintBox Packaking Printing House 538072

pro Style. 536376

ProfiSeTT 536724

ProfiSeTT 536725

PROMAR 537199

Promar 537200

PRZYSTAŃ APARTAMENTY 537153

PRZYSTAŃ RYBACKA UNIEŚCIE 537151

PTF Polskie Tunele Foliowe 535679

puresa 532671

RAPTUS 537538

RAZDWA 538386

Ready 4 Fight 538638

RealCoffee&Shop 538597

RETARD 537603

REvoo 537992

ROCKET MAMA 538682

RODZIC SPORTOWCA 538397

rośniemy dla Ciebie 537950

RYNNI 538150

SESIO 537818

smart aging clinic. 537344

SMW LEGAL. 536174

SOLVEZA 537340

SoSick BAITS 538270

SPA & BALANCE 536697

speed up! 538468

STRONG ekipa 537995

Sugar Skull Nails 538385

Swim Active 537969

SYMBOL SMAKU 535215

SZCZODRY Truck 536671

TARANIO 534780

The Red One 536850

TOP MEN 537152

u Brzęczka PIEKARNIA CUKIERNIA  
ROK ZAŁ. 1971 536577

UT untamed. 538132

V VSOUND 537546

VABUN 538546

Valletto 531625

VIETLABB 537633

WIĘCEJ MRRRAU W MIAU 536222

WIKING Polska 536654

WINE&more 532816

WIOSKA WAKACYJNA RADAWA 536303

WOLF DESIGN 536723

x 538076

YEEMY 537542

yxes. 538424

ZDROWE KORZYŚCI Vita Solis D3+K2 535246

Zen Concept 537815



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

156056 Rima (2021 10 05) 7, 21
1015422 Zdrepceva krv Stono poluslatko crno vino 

(2021 12 27)
CFE: 03.03.01, 24.01.18, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.01

33

1636660 DIESEL LIBRARY (2021 12 29) 18, 25
1638341 (2021 09 27)

CFE: 28.05.00 9
1638384 TWITTER TWITTER (2021 10 06, 2021 04 27)

CFE: 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13 12, 35
1638389 PARTYLAND Where fun parties begin  

(2021 12 06, 2021 12 06)
CFE: 01.15.21, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.13

16, 21, 28

1638402 ERASEDERM (2020 10 27, 2020 08 27) 3, 5
1638484 EPOPEE (2021 10 28, 2021 05 21) 21
1638501 CS CONT (2021 08 04, 2021 03 26)

CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 6, 19, 20
1638530 b BRICE (2021 04 23, 2021 03 19)

CFE: 26.04.04, 27.05.01 9, 36
1638544 ESTIKO (2021 07 08) 16, 17, 35, 40, 42
1638583 METRO PROFESSIONAL  

(2021 07 28, 2021 02 04)
CFE: 24.01.15, 27.05.01, 
29.01.13

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 27, 34

1638643 Middle Corridor Trans-Caspian International 
Transport Route (2021 10 22)
CFE: 26.03.23, 27.05.10, 29.01.13 35, 36, 39

1638752 ROCENTA (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1638753 DOMEDOVAR (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1638754 SPONDEO (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1638755 SORORON (2021 12 06, 2021 11 19) 5
1638786 CAVO’ (2021 08 20, 2021 05 20)

CFE: 27.05.01 6, 9, 19, 20, 37, 42
1638906 INICE (2021 11 29)

CFE: 27.05.01 34
1638953 NAOMI (2021 09 16, 2021 03 16)

CFE: 24.15.13, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.12

7, 9, 11, 35, 37, 38, 
41, 42

1639095 glamlens (2021 08 28) 5, 9, 25, 26, 35
1639148 Soloop (2021 09 22)

CFE: 27.05.01 9
1639203 BUBBLE MON (2021 10 27)

CFE: 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15 34
1639230 Walk On AMAZING (2021 11 11, 2021 08 09)

CFE: 01.01.04, 27.05.01 19



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1638583 

3  1638402, 1638583 

4  1638583 

5  1638402, 1638583, 1638752, 1638753, 1638754, 1638755, 1639095 

6  1638501, 1638583, 1638786 

7  156056, 1638583, 1638953 

8  1638583 

9  1638341, 1638530, 1638583, 1638786, 1638953, 1639095, 1639148 

11  1638583, 1638953 

12  1638384, 1638583 

16  1638389, 1638544, 1638583 

17  1638544, 1638583 

18  1636660, 1638583 

19  1638501, 1638583, 1638786, 1639230 

20  1638501, 1638583, 1638786 

21  156056, 1638389, 1638484, 1638583 

22  1638583 

24  1638583 

25  1636660, 1638583, 1639095 

26  1639095 

27  1638583 

28  1638389 

33  1015422 

34  1638583, 1638906, 1639203 

35  1638384, 1638544, 1638643, 1638953, 1639095 

36  1638530, 1638643 

37  1638786, 1638953 

38  1638953 

39  1638643 

40  1638544 

41  1638953 

42  1638544, 1638786, 1638953



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

528900 Eschenbach Optik GmbH
2021 08 24 9

524001 Alnatura Produktions- und Handels GmbH
2021 08 24 29, 30, 35

527430 Chanel SARL
2021 08 31 25

526627 TREESAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 16 6, 9, 16, 39, 41, 42

531076 Brooks Sports, Inc.
2021 11 26 25

530314 Sorel Corporation
2021 11 09 25, 35

530304 Chanel SARL
2021 12 06 44

530306 Chanel SARL
2021 12 06 44

532153 HODUREK ROMAN
2022 01 17 30, 32



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

 
 

48/2021

 
 
 
 
 

91-92 

 
 
 
 

536103 
 

35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administra-
cyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo w zakresie 
przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stano-
wisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nabywanie przedsiębiorstw, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Nego-
cjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie 
sukcesji w firmach, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zakładaniu przedsię-
biorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlo-
wych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc 
w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Świadczenie 
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie 
procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności 
gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Za-
rządzanie szpitalami, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi inspekcji i uno-
wocześniania procesów biznesowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
planowania dla przedsiębiorstw, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pla-
nowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności 
gospodarczej, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi 
zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie 
biznesowe w szpitalach, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, Administrowanie nieruchomościami, Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w za-
kupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
związane z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania własnością wakacyjną 
[timeshare], Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów doku-
mentalnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja 
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, 45 Usługi prawne.

36 Usługi w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Finan-
sowanie konsorcjalne nieruchomości, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, Nabywanie nierucho-
mości [dla osób trzecich], Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Administrowanie nieruchomościa-
mi, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Organizowanie ogra-
niczonej własności nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym związane z rolnictwem, 
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem nierucho-
mym związane z ogrodnictwem, 
Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami do handlu 
detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centra-
mi handlowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z bu-
dynkami mieszkalnymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane 
z pomieszczeniami przemysłowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi  
zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w za-
kresie kompleksów budynków, Usługi 
zarządzania własnością wakacyjną 
[timeshare], Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, 45 Usługi prawne.

102 35, 36, 41, 45                               (wykaz klasowy) 36, 45                            (wykaz klasowy)
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