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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 28 lutego 2022 r. Nr ZT09

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) 455741 (220) 2016 04 29
(731) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Racula

(540) (znak słowny)
(540) PIANOTWORY
(510), (511) 35 reklama, oferowanie w mediach produktów 
dla detalicznego handlu, dystrybucja materiałów reklamo-
wych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], kolportaż próbek, marketing, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarob-
kowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprze-
daż dla osób trzecich towarów: kosmetyki, aromaty [olejki 
aromatyczne], balsamy inne niż do celów medycznych, my-
dła, mydła dezodoryzujące, mydła lecznicze, mydełka, esen-
cje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty do mycia, olejki 
do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do celów 
higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toale-
towe, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kąpieli, olejki 
do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty 
do kąpieli, mydła w płynie.

(210) 485175 (220) 2016 11 10
(731) KLOCKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowny)
(540) KLOCKOWNIA
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją i prowadze-
niem placów zabaw dla dzieci, parków rozrywki i zabawy, 
usługi związane z organizacją i prowadzeniem parków na-
ukowych, w tym mini-parków naukowych dla dzieci, kon-
kursy budowy klocków, usługi związane z organizacją wy-
poczynku, organizowanie zawodów sportowych, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organi-
zowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, balów, szkoleń, 
kursów, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wy-
staw związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawo-
dów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja 
i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organi-
zacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi 
obiektów sportowych, organizacja i prowadzenie obozów 
wakacyjnych, wypożyczanie infrastruktury i wyposażenia dla 
potrzeb koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kultu-
ralnych nie ujętych w innych klasach, organizowanie ogród-

ków zabaw dla dzieci, parki rozrywki, gimnastyka (instruk-
taż), działalność rozrywkowa, usługi związane z organizacją 
imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), 
działalność edukacyjna, działalność rekreacyjna, publikowa-
nie książek i tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie 
sprzętu i gier sportowych, usługi związane z organizacją wy-
poczynku.

(210) 490010 (220) 2018 09 01
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEDALIONY POLSKIE
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, 
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, kar-
ty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, 
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery 
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału 
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lor-
netki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmo-
we, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele-
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode-
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę-
dy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
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software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki in-
formatyczne, sterujące programy komputerowe systemu 
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, ta-
śmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefo-
ny przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, 
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, 
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia 
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w syste-
mie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac-
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-
-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, 
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, na-
grane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko-
we zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycz-
nych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz-
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarza-
nia w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 35 organizo-
wanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji interne-
towych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania in-
formacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia 
do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do re-
jestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, 
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, 
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci 
komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologra-
my, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyj-
ne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikropro-
cesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magne-
tyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, kom-
putery przenośne, komputery przystosowane do odbioru 
sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośni-
ki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, mo-
nitory - hardware komputerowy, monitory - programy kom-
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektronicz-
ne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- 
i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompakto-
wych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fono-
graficzne, programy gier komputerowych, programy kom-
puterowe jako software ładowalny, programy komputerowy 
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkowni-
kom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednic-
twem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra-
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, prze-
zrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci 
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - 
oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące 
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, 
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy 
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające 
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do auto-
matów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory 
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-

kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z gra-
mi, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru tele-
wizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę 
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na-
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagra-
ne programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audy-
cje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestro-
wane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków 
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie 
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od-
twarzaczach DVD i CD, usługi agencji eksportowo-importo-
wej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi prze-
prowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trze-
cich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania 
czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów uka-
zujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania 
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania 
magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazy-
nów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów 
i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni 
na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części 
powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alter-
natywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza 
wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów 
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów za-
sięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu 
magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych 
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwycza-
jów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, 
dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego po-
miaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozlicza-
nie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzien-
ników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czy-
telniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamo-
wych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism 
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w meto-
dologii prowadzonych badań, badania preferencji konsu-
menckich, opracowywanie schematów badawczych pod 
kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopol-
skich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, 
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za-
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania 
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywa-
nia ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja 
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicz-
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, systematyza-
cja informacji w komputerowych bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usłu-
gi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, ga-
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dżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/mode-
lek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marke-
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakre-
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie 
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w za-
kresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowa-
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne doty-
czące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usłu-
gi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi 
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci 
komputerowej, organizowanie targów handlowych i rekla-
mowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie 
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, two-
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi pro-
dukcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewi-
zji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informa-
cyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, 
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elek-
troniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o te-
lekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygna-
łu radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, fil-
mów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, 
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi 
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja 
kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub 
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych 
przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie 
łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa te-
lekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, 
usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi 
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla teleko-
munikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi 
dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednic-
twem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi 
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, 
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewi-
zyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie infor-
macji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi 
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfro-
wego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów 
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, 
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez 
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydaw-
nictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło-
wodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wybo-
ru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi 
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu 
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania kra-
jowych i zagranicznych serwerów oraz portali interneto-
wych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organi-

zowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwie-
dzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskie-
go, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w za-
kresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w za-
kresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpo-
wiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydaw-
nictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalne-
go środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, 
informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja 
filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o im-
prezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, or-
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, orga-
nizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym 
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism 
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, poka-
zy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie pu-
blikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii kom-
puterowej, montaż taśm wideo, montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, 
obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organi-
zowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, 
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród 
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresaria-
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i tele-
wizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów te-
lewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, 
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, qu-
izów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mi-
krofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompute-
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizo-
wanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności 
w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania sub-
stancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia czyn-
ników energetycznych, racjonalizowania zużywania surow-
ców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania 
programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy 
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych pro-
wadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kul-
turalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych 
i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje infor-
macyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostne-
go, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje 
w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania po-
staw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania 
materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se-
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy spo-
łecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę 
darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzy-
szeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym 
świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospo-
łeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależ-
nień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cy-
berprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogra-
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mowania komputerowego, programowanie komputerowe, 
konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicz-
nej, konserwacja oprogramowania komputerowego, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, 
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywa-
nie projektów technicznych, przeprowadzanie badań nauko-
wych w kierunku promowania świadomości publicznej 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i od-
powiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów na-
ukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem 
witryny internetowej.

(210) 507714 (220) 2019 12 06
(731) CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIEJSCE NA TWÓJ CZAS
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nie-
ruchomości, powierzchni handlowych, wynajmowanie po-
wierzchni handlowych, wynajmowanie powierzchni biuro-
wej, i nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
handlowych, doradztwo finansowe, informacja o ubezpie-
czeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, administro-
wanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w ściąganie 
czynszów, informacja o powyższych usługach, 39 organi-
zowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja podróży, 
organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowa-
nie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, ko-
leją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie 
i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pienię-
dzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków trans-
portu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo 
transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, 
składowanie towarów, i dostarczanie kwiatów, dostarczanie 
paczek, transport mebli, dostarczanie towarów, dostarcza-
nie towarów zamówionych korespondencyjnie lub za po-
średnictwem innych środków komunikacji na odległość, 
logistyka transportu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, 
wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie 
parkingu, usługi w zakresie korespondencji, dostarczanie 
przesyłek, usługi logistyczne, transport, magazynowanie, 
wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania towa-
rów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towa-
rów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni 
magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, trans-
port chorych, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, 
zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, organizowanie imprez 
okolicznościowych i biznesowych, organizowanie imprez 
rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych i ta-
necznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie 
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie 
aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotoreporta-
że, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony 
gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozryw-
kowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, 
usługi organizacji imprez karaoke, obsługa sal kinowych, 
organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, 
zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyj-
nym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowanie 

spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywko-
wych, organizowanie konkursów piękności, usługi parków 
rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, 
usługi klubów zdrowia, publikowanie i imprez książek, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
wanie elektroniczne on-line nie do pobrania, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc 
na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej 
obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi 
barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje 
i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do de-
koracji teatralnych lub studiów filmowych, usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony 
fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi 
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, fizjoterapia, 
fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, 
układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, 
medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, 
chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weteryna-
ryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur 
w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi 
doradcze w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usłu-
gi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
wizażystów.

(210) 516211 (220) 2020 07 20
(731) WERANDA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.01.08, 26.01.16
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory warzyw-
ne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, dżemy owo-
cowe, marmolada, powidła, konfitury owocowe, 30 miód, 
41 organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów w celach 
edukacyjnych i rekreacyjnych, 43 udostępnianie miejsc noc-
legowych w hotelach, usługi hoteli, usługi restauracyjne 
i gastronomiczne w zakresie prowadzenia barów, kawiarni, 
restauracji, organizacja przyjęć weselnych, usługi cateringu 
w zakresie gotowych produktów dietetycznych.

(210) 520385 (220) 2020 11 03
(731) WOŁCZYŃSKA MONIKA, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANCELARIA MAGNET ROZUMIEMY WARTOŚĆ 

BIZNESU

(531) 24.15.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Przygotowywanie list płac, zeznań podatko-
wych, Analiza kosztów, Sporządzanie prognoz ekonomicz-
nych, Wycena działalności handlowej, Doradztwo specja-
listyczne w sprawach organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Ekspertyzy w zakresie działalności handlowej 
i gospodarczej, Agencja reklamowa, Doradztwo w zakresie 
organizacji i informatyzacji rachunkowości, Pomoc w zarzą-
dzaniu, administrowaniu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej lub handlowej, Usługi związane z reprezentowaniem 
interesów osób trzecich, Rachunkowość, Doradztwo podat-
kowe, Sporządzanie zeznań podatkowych, Pomoc w postę-
powaniu przed organami podatkowymi, Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, podatkowych i pozostałych urządzeń księ-
gowych, Sporządzanie sprawozdań statystycznych, Obsługa 
podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia spraw 
pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów 
emerytalnych, Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i ich li-
kwidacji, Pozostałe usługi doradcze i księgowe zawarte w tej 
klasie, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Pośrednictwo 
w poszukiwaniu pracy i personelu, Usługi wynajmu persone-
lu - leasing pracowników, Prowadzenie komputerowych baz 
danych i udostępnianie informacji zawartych w tych bazach, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, Wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, Usługi w zakresie tworze-
nia marki, wycena znaków towarowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 36 Badanie sprawozdań finansowych, Doradztwo 
podatkowe, Prowadzenie postępowania likwidacyjnego 
i upadłościowego, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Wycena finansowa dla celów: ubezpieczeniowych, banko-
wych, podatkowych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, w tym 
ekonomiczno-finansowe, Doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w zakresie obrotu nieruchomościami, Wycena nieruchomo-
ści, Administrowanie nieruchomościami, 45 Usługi opraco-
wywania ekspertyz i opinii prawno-ekonomicznych, eks-
pertyz i opinii z zakresu prawa finansowego, podatkowego, 
prawa ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawno-eko-
nomicznych, prawno-finansowych, prawno-podatkowych 
zakończonych raportami.

(210) 525841 (220) 2021 03 09
(731) POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.03.11, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil-
nej specjalistów rynku nieruchomości, 41 Nauczanie i kształ-
cenie, Edukacja specjalistów rynku nieruchomości.

(210) 525842 (220) 2021 03 09
(731) POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.03.11, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywil-
nej specjalistów rynku nieruchomości, 41 Nauczanie i kształ-
cenie, Edukacja specjalistów rynku nieruchomości.

(210) 525843 (220) 2021 03 09
(731) POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zarządca Nieruchomości POLSKIEJ FEDERACJI 

RYNKU NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.03.11, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej, Usługi reklamowe 
i informacyjne z zakresu działalności gospodarczej, Prowa-
dzenie baz danych, Monitoring rynku nieruchomości, Publi-
kacja książek, broszur i materiałów informacyjnych o charak-
terze reklamowym, 36 Ubezpieczanie od odpowiedzialności 
cywilnej specjalistów rynku nieruchomości, Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościa-
mi, Sporządzanie ekspertyz dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi informacyjne z zakresu obrotu nieruchomościami, 
41 Nauczanie i kształcenie, Edukacja, Edukacja specjalistów 
rynku nieruchomości, Organizacja oraz obsługa szkoleń, kon-
ferencji, Publikacja książek, broszur i materiałów informacyj-
nych nie mających charakteru reklamowego.

(210) 525844 (220) 2021 03 09
(731) POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami POLSKIEJ 

FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej, Usługi reklamowe 
i informacyjne z zakresu działalności gospodarczej, Prowa-
dzenie baz danych, Monitoring rynku nieruchomości, Publi-
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kacja książek, broszur i materiałów informacyjnych o charak-
terze reklamowym, 36 Ubezpieczanie od odpowiedzialności 
cywilnej specjalistów rynku nieruchomości, Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościa-
mi, Sporządzanie ekspertyz dotyczących rynku nieruchomo-
ści, Usługi informacyjne z zakresu obrotu nieruchomościami, 
41 Nauczanie i kształcenie, Edukacja, Edukacja specjalistów 
rynku nieruchomości, Organizacja oraz obsługa szkoleń, kon-
ferencji, Publikacja książek, broszur i materiałów informacyj-
nych nie mających charakteru reklamowego.

(210) 526077 (220) 2021 03 12
(731) KINGFISHER INVESTISSEMENTS, Templemars, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) castorama smart

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały 
konstrukcyjne metalowe, Przenośne struktury metalowe, 
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Prze-
wody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszla-
chetnych, Drobne wyroby żelazne do budynków, drobne 
wyroby metalowe, Metalowe przewody i rury, Kasy pancerne 
[metalowe lub niemetalowe], Rudy metali, drobne wyroby 
metalowe takie jak: gwoździe, śruby, sworznie, nity i nakrętki, 
posążki lub statuetki z metali nieszlachetnych, laminowane 
i odlewane materiały budowlane, elementy konstrukcyjne, 
skrzynki, kufry i pojemniki, uchwyty narzędziowe, ramy 
szklarniowe, szklarnie, silosy, pułapki na zwierzęta, haki, treja-
że i kraty, łączniki, zawory (inne niż części maszyn), kołowrot-
ki, kadzie, wiatrowskaz, niecki, podłogi, ogrodzenia, kraty, 
panele konstrukcyjne, pergole, bramy, bramy garażowe, szla-
bany, baseny, pikiety, rurki, klamki, drzwi, kłódki, zamki, drabi-
ny, drabiny rozstawne, stopnie, sejfy, skrzynki na listy, kable 
nieelektryczne, rolety, okna, rynny, odpływy, ramy, gzymsy, 
listwy łóżkowe, kątowniki, klucze, boazerie, dachówki, kratki 
odpływowe, rusztowania, schody, wzmocnienia, orurowa-
nie, przegrody, zawiasy, okucia, zawiasy, kątowniki montażo-
we, kątowniki, haki, pasy, łańcuchy, portale, koła pasowe, sto-
ły warsztatowe, gałki (uchwyty), orurowanie miedziane, cyn-
kowe, stalowe do zaopatrzenia w wodę, opróżniania, wytwa-
rzania ciepłej wody, uzdatniania wody i zaopatrzenia w gaz, 
płytki podłogowe, płytki, wszystkie wyżej wymienione to-
wary z metalu, Listwy metalowe, Progi metalowe, Metalowe 
listwy ochronne, Stoiska kryte (przenośne konstrukcje meta-
lowe), Drut kolczasty, Prefabrykowane garaże metalowe, Me-
talowe zaciski i opaski do kabli, Metalowe zatrzaski do rur, 
Metalowe bloki montażowe do montażu mebli, Metalowe 
złącza, Metalowe klamry zabezpieczające do użytku komer-
cyjnego i przemysłowego, Metalowe d-ringi, Metalowe płyt-
ki do naprawy, Metalowe płytki, Wsporniki i kątowniki 
do konstrukcji budowlanych, Metalowe osprzęt i wyposaże-
nie, Paski z metali nieszlachetnych, Arkusze metalowe, Arku-
sze aluminium, Blachy stalowe, Rury miedziane [inne niż czę-
ści maszyn], Pręty gwintowane metalowe, Zszywki metalo-
we, Kotwice metalowe, Druty do spawania, Drobne elemen-
ty metalowe do użytku w hydraulice, Zawory kulowe meta-
lowe, Piony metalowe, Zawory odcinające metalowe, Złączki 
metalowe, Złączki rurowe metalowe, Odpływy wannowe 
pułapkowe metalowe, Wsporniki i uszczelki metalowe, Od-
pływy metalowe, Pułapki metalowe, 8 Ręcznie obsługiwane 
narzędzia ogrodnicze, w tym łopaty, łopatki, widły i grabie 
ogrodnicze, noże, nożyce, sekatory i piły ogrodnicze, sadzaki, 

kultywatory, opryskiwacze i rozpylacze ogrodnicze, Narzę-
dzia ręczne, Wyroby nożownicze takie jak: sztućce, sztućce 
stołowe, noże kuchenne, noże do użytku w gospodarstwie 
domowym, przyrządy do cięcia i obierania do użytku ku-
chennego, noże do pracy, w tym do użytku w działalności 
rzemieślniczej, myślistwie, wędkarstwie, kowalstwie oraz 
do strzyżenia i uboju zwierząt, Ręcznie obsługiwane narzę-
dzia ogrodnicze takie jak: motyki, chwytaki, łopaty do torfu, 
kilofy, wertykulatory, aeratory, siewniki (narzędzia), rozpiera-
cze (narzędzia), walce do trawników, przycinarki trawnikowe 
krawędziowe, ręczne kosiarki do trawy, nożyce do żywopło-
tu, noże do przycinania roślin, nożyce do przycinania gałęzi, 
haki, siekiery i narzędzia do szczepienia drzew, narzędzia dla 
majsterkowiczów, narzędzia perforujące, obcęgi, szczypce, 
klucze (narzędzia), narzędzia montażowe, podnośniki ręczne, 
nożyczki, zdzieraki, skrobaki, młotki, narzędzia do skrobania, 
narzędzia hydrauliczne, opryskiwacze owadobójcze (narzę-
dzia), noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), 
narzędzia do układania płytek, noże, grabie do trawników, 
narzędzia do cięcia, narzędzia ręczne i przyrządy do obróbki 
podłóg i wykładzin podłogowych, sztućce do grilla (widelce, 
łyżki i noże), narzędzia precyzyjne, paski narzędziowe, Sierpy, 
kosy obsługiwane ręcznie, Piły (narzędzia) i brzeszczoty 
do pił (części narzędzi), Szczypce, Sekatory, Śrubokręty, Przy-
rządy ręczne do szorowania, piłowania, szlifowania, ostrze-
nia, Narzędzia do grawerowania [narzędzia ręczne], Tarniki 
(narzędzia), Koparki do młotów (narzędzia), Pistolety (narzę-
dzia), Kwadraty (narzędzia), Zaciski przegubowe (narzędzia), 
Szpatułki (narzędzia ręczne), Wiertła (narzędzia) i końcówki 
do wierteł (części narzędzi), Frezarki frezujące do kosiarek 
do trawników (przyrządy ręczne), Tarcze diamentowe (części 
narzędzi), Żelazka płaskie (części narzędzi) i uchwyty na na-
rzędzia, Gniazda (narzędzia), Nożyczki (narzędzia ręczne ob-
sługiwane ręcznie), Pilniki, Wiertła (części narzędzi), 9 Opro-
gramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne na telefony 
komórkowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie do telefo-
nów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do smart-
fonów, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do pobrania [aplikacje], Oprogramowanie (nagrane progra-
my), Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mo-
bilnej do zakupów on-line oraz „kliknij i odbierz”, Publikacje 
do pobrania, Publikacje elektroniczne, Gaśnice, Nakolanniki 
dla robotników (z wyjątkiem nakolanników ortopedycznych), 
Rękawice ochronne, Osłony ochronne i okulary, Maski 
ochronne, Maski do oddychania (inne niż do sztucznego od-
dychania), Kaski ochronne, Obuwie ochronne, Pompy na-
wadniające, mianowicie pompy pożarowe, Termometry 
nie do celów medycznych, Zdalne sterowanie, Anteny sateli-
tarne, Demodulatory, Wtyczki elektryczne, Puszki rozgałęźne, 
Skrzynki rozdzielcze, Przełączniki zdalne, Kable i przewody 
elektryczne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepły-
wu energii elektrycznej, Baterie elektryczne, Aparatura połą-
czeniowa do przewodów elektrycznych, Aparatura elek-
tryczna do uzdatniania powietrza, Anteny, Liczniki i tablice 
elektryczne, Adaptery elektryczne, Przełączniki elektryczne, 
Telefony, Pagery, Automatyczne sekretarki, Maszyny faksymi-
lowe, Elektryczne otwieracze do drzwi, Alarmy, Alarmy, bate-
rie, Przedłużacze, Satelity, Elektroniczne otwieracze do drzwi, 
Zawory elektromagnetyczne, Dzwonki (urządzenia ostrze-
gawcze), Elektryczne dzwonki do drzwi, Przyrządy pomiaro-
we i śledzące, Dyski CD-ROM, Płyty DVD (uniwersalne dyski 
cyfrowe), Ogniwa fotowoltaiczne, Aparatura heliograficzna, 
Panele słoneczne i czujniki do wytwarzania energii elek-
trycznej, Detektory, Urządzenia ochronne do użytku osobi-
stego przed wypadkami, Systemy alarmowe i bezpieczeń-
stwa do ochrony mienia i osób, Stacje kontroli alarmów, 
Urządzenia do nadzoru wideo, Urządzenia elektroniczne 
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do zdalnego monitorowania niemowląt, Krótkofalówki, Do-
mofony, Termostaty, Ściemniacze (regulatory światła), Stacje 
pogodowe (czujniki pogodowe), Dekodery DTT, Szelki bez-
pieczeństwa dla dzieci, Elektryczne urządzenia spawalnicze, 
Urządzenia sygnalizacyjne, Urządzenia i przyrządy do trans-
misji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, 35 Reklama, Re-
klama z wykorzystaniem katalogów, Dystrybucja reklam 
(ulotki, druki, próbki, prospekty), Organizacja targów (w tym 
wirtualnych) w celach handlowych, Pokazy towarów, Zarzą-
dzanie plikami komputerowymi, Prezentacja usług i towarów 
we wszystkich mediach w celu wymiany umiejętności zwią-
zanych z majsterkowaniem, budownictwem, dekoracją 
wnętrz i części zewnętrznych budynków, ogrodnictwem, ar-
chitekturą, rozrywką, narzędziami, projektowaniem wnętrz, 
wyposażeniem i utrzymaniem domu, a także sprzedażą de-
taliczną towarów używanych, mianowicie książek, Dystrybu-
cja czasopism reklamowych, Reklama za pośrednictwem 
poczty, Reklama online w sieci komputerowej, Nadawanie 
reklam, Nadawanie ogłoszeń drobnych, zwłaszcza w dziedzi-
nie barteru i wymiany usług i towarów, Kontaktowanie 
ze sobą osób w celu barteru i wymiany usług i towarów 
w dziedzinie majsterkowania, budownictwa, dekoracji 
wnętrz i części zewnętrznych budynków, ogrodnictwa, ar-
chitektury, rozrywki, narzędzi, projektowania wnętrz, wypo-
sażenia i utrzymania domu, Rozpowszechnianie ulotek, pro-
spektów, druków dotyczących majsterkowania, materiałów 
do majsterkowania, materiałów budowlanych, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, Kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, Promocja towarów dla osób 
trzecich, Doradztwo biznesowe w zakresie zakupu towarów 
i materiałów do majsterkowania, materiałów budowlanych, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Fakturowanie, Or-
ganizowanie subskrypcji usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, Organizowanie subskrypcji usług interneto-
wych dla osób trzecich, Administracyjne przetwarzanie za-
mówień zakupu, Zarządzanie działalnością handlową, Usługi 
administracji handlowej, Prace biurowe, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Pośrednic-
two w prenumeracie gazet dla osób trzecich, Usługi w zakre-
sie porównywania cen, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pomocą programu kart lojalnościowych z nagro-
dami, Organizowanie akcji promocyjnych w celu budowania 
lojalności klientów, Wydawanie kart lojalnościowych, Admi-
nistracyjne i handlowe zarządzanie kartami podarunkowymi, 
premiami, rabatami i kartami lojalnościowymi, Usługi admini-
stracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Organizacja dzia-
łań promocyjnych i reklamowych w celu zachęcania, zatrzy-
mywania i rozwijania klienteli, Opracowywanie, wdrażanie, 
organizacja i zarządzanie systemami i programami premio-
wymi i rabatowymi, Ekspertyza biznesowa w zakresie pro-
gramów promocji sprzedaży i nagród dla klientów, progra-
mów motywacyjnych i lojalnościowych, Administrowanie 
komercyjne programami promocji sprzedaży i nagrodami 
dla klientów, programami motywacyjnymi i lojalnościowymi, 
Informacje i porady handlowe dla konsumentów, Usługi po-
średnictwa biznesowego związane z kontaktowaniem klien-
tów, którzy zakupili określony towar, z profesjonalistami, któ-
rzy są w stanie go zainstalować, Sprzedaż detaliczna, wysył-
kowa oraz za pomocą środków telekomunikacyjnych towa-
rów takich jak: nawozy (naturalne i sztuczne), kompost 
ogrodniczy, obornik, torf (nawozy), polepszacze gleby, 
wierzchnia warstwa gleby, preparaty do oczyszczania wody 
lub zmiękczania, chemikalia do użytku w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, chemikalia do użytku w przemyśle, na-
uce i fotografii, preparaty do usuwania kamienia inne niż 
do użytku domowego, preparaty chemiczne do uzdatniania 
wody basenowej, wosk do szczepienia drzew, preparaty od-

tłuszczające i detergenty stosowane w procesach produkcyj-
nych, preparaty do usuwania tapet, kleje (wykończeniowe), 
kleje do tapet, kleje do płytek, spoiwa (kleje) do użytku prze-
mysłowego, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, masy ga-
śnicze, preparaty do odpuszczania i lutowania metali, sub-
stancje garbujące, materiały filtrujące (substancje mineralne 
i roślinne), preparaty do pielęgnacji gleby, nawozy, kompost, 
ściółka (nawozy), humus i humus okrywowy, konserwanty 
do kwiatów, chemiczne środki do czyszczenia kominów, 
środki konserwujące i hydroizolacyjne do cementu (z wyjąt-
kiem farb i olejów), preparaty ogniochronne, spoiwa (kleje) 
stosowane w przemyśle, sól do konserwowania, inna niż spo-
żywcza, sól do celów przemysłowych, odczynniki chemicz-
ne (inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych), 
preparaty wybielające do celów przemysłowych, pochłania-
cze wilgoci, cement olejny (szpachlówka), farby, pokosty, far-
by i lakiery (z wyjątkiem izolatorów), środki konserwujące 
przed rdzą i zepsuciem drewna, barwniki, zacieki (ani dla me-
tali, ani dla nasion), surowe żywice naturalne, metale w po-
staci folii i proszków dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i ar-
tystów, powłoki (farby), farby ognioodporne, farby bakterio-
bójcze, produkty zeszklenia, powłoki powierzchniowe, farby 
podkładowe do ścian, środki do obróbki ścian tj. fungicydy, 
insektycydy, środki przeciwwilgociowe środki do ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, rozcieńczalniki do farb, rozcień-
czalniki do lakierów, preparaty ochronne do metali, prepara-
ty antykorozyjne, preparaty do ługowania i inne środki 
do prania, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki do polerowania mebli i podłóg, 
woski podłogowe, woski do polerowania, materiały ścierne 
z wyjątkiem dentystycznych środków ściernych, preparaty 
do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, preparaty 
do czyszczenia rur ściekowych, szampony do wykładzin 
podłogowych, odplamiacze, preparaty do usuwania kamie-
nia do użytku domowego, detergenty inne niż do użytku 
w produkcji i do użytku medycznego, ścierki szmerglowe, 
olej terpentyny, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do prania, papier do polerowania, papier ścierny, środki od-
tłuszczające inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, 
drewno zapachowe, potpourri (środki zapachowe), prepara-
ty do odświeżania powietrza, środki do konserwacji skóry 
(pasty), kremy do skór, oleje do drewna, preparaty nabłysz-
czające (politury), oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, kom-
pozycje pochłaniające pył, zwilżające i wiążące, paliwa 
(w tym benzyna silnikowa) i gazy oświetleniowe, świece, 
knoty, woski do zastosowań przemysłowych, woski do oświe-
tlania, woski do pasów, brykiety z drewna grillowego, węgiel 
drzewny (opał), brykiety z torfu (opał), węgiel drzewny (pali-
wo), preparaty odpylające, herbicydy, środki do zwalczania 
mchu, fungicydy, bakteriocydy, insektycydy, rodentycydy, 
ratycydy, algicydy, środki odkażające do celów higienicz-
nych, środki pasożytobójcze, dezodoranty (inne niż do użyt-
ku osobistego), preparaty weterynaryjne, drobne wyroby 
żelazne, drobne artykuły metalowe, mianowicie gwoździe, 
śruby, śruby, nakrętki i nity, posągi lub statuetki z metali nie-
szlachetnych, walcowane i odlewane materiały budowlane, 
elementy konstrukcyjne, skrzynki, skrzynie i pojemniki, 
uchwyty narzędzi, ramy szklarni, szklarnie, silosy, pasy dla dzi-
kich zwierząt, haczyki na ubrania, kraty i kraty, rękawy, zawo-
ry (inne niż części maszyn), dozowniki, wiatrowskazy, zbiorni-
ki, baseny, podłogi, ogrodzenia, kraty, panele konstrukcyjne, 
pergole, bramy, bramy garażowe, szlabany, baseny, słupy, 
rury, klamki, drzwi, kłódki, zamki, drabiny, drabiny schodko-
we, stopnie, sejfy, skrzynki na listy, kable nieelektryczne 
okiennice, okna, rynny, odpływy, ramy, gzymsy, listwy łóżko-
we, narożniki, klucze, boazerie, dachówki, kratki odpływowe, 
rusztowania, schody, wzmocnienia żelazne, orurowanie, 
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przegrody, stojaki ekspozycyjne, karnisze, zawiasy, okucia, za-
wiasy, wsporniki montażowe, wsporniki narożne, haki, klipsy, 
pasy, łańcuchy, bramki, koła pasowe, kłódki, stoły robocze, 
gałki (klamki), orurowanie miedziane, cynkowe, stalowe 
do zaopatrzenia w wodę, drenażu, produkcji ciepłej wody, 
uzdatniania wody i zaopatrzenia w gaz, płytki podłogowe, 
płytki, listwy metalowe, listwy drewniane, progi metalowe, 
progi drewniane, listwy ochronne z metalu, trampoliny me-
talowe, stojaki kryte (przenośne konstrukcje metalowe), drut 
kolczasty, prefabrykowane garaże metalowe, maszyny dla 
budownictwa i inżynierii lądowej, maszyny do obróbki me-
tali, maszyny rolnicze, obrabiarki, silniki i silniki (inne niż 
do pojazdów lądowych), duże narzędzia rolnicze inne niż 
ręczne, motyki silnikowe, kosiarki (maszyny), szlifierki (maszy-
ny), bębny mechaniczne, pompy (maszyny), pompy wodne 
maszyny, pompy odwadniające, pompy wiertnicze, betono-
mieszarki, wciągniki, kompresory (maszyny), elektryczne ma-
szyny i aparaty do czyszczenia, urządzenia do mycia, elek-
tryczne polerki do parkietów, elektryczne urządzenia do my-
cia dywanów i dywanów, urządzenia do czyszczenia parą, 
urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego, spawarki 
gazowe, lutownice, odkurzacze, aparatura do mycia okien, 
urządzenia natryskowe (maszyny), zeszklarki, spawarki nie-
elektryczne, wiertarki, agregaty prądotwórcze, pistolety 
do malowania, odkurzacze basenowe, pompy do basenów, 
pompy do ścieków, ręczne wkrętarki elektryczne, palniki ga-
zowe, dmuchawy, wykrętaki do śrub (narzędzia), odciągacze 
(wentylacja lub klimatyzacja), turbiny wiatrowe, elektrycznie 
sterowane urządzenia do ciągnięcia kurtyn, narzędzia ogrod-
nicze, widły motykowe, motyki, pazury (narzędzia), widły, 
grabie, łopaty, łopaty do torfu, szufelki, kilofy, spulchniacze, 
przycinarki krawędzi trawnika, siewniki (narzędzia), rozpiera-
cze (narzędzia), aeratory, walce trawnikowe, przycinarki 
do krawędzi/kosiarki ręczne, nożyce do żywopłotów, nożyce, 
nożyce do gałęzi, sekatory, haczyki, siekiery, narzędzia 
do szczepienia, narzędzia do majsterkowania, narzędzia 
do perforowania, obcęgi, klucze (narzędzia), szczypce, narzę-
dzia montażowe, podnośniki ręczne, nożyczki, zdzieraki, 
skrobaki, młotki, narzędzia do skrobania, narzędzia hydrau-
liczne, opryskiwacze owadobójcze (narzędzia ręczne), noże 
(z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia 
do układania płytek, noże, grabie do trawy, narzędzia tnące, 
obsługiwane ręcznie narzędzia i przyrządy do pielęgnacji 
podłóg i wykładzin podłogowych, sztućce stołowe (noże, 
widelce i łyżki) do grilla, narzędzia ręczne, narzędzia precy-
zyjne, pasy narzędziowe, motyki (narzędzia ręczne), sekatory 
do drzew, sierpy i kosy, imadła, piły (narzędzia ręczne) 
i brzeszczoty pił (części narzędzi ręcznych), gaśnice, nakolan-
niki (z wyjątkiem nakolanników ortopedycznych), ochronne 
rękawice, wizjery i okulary ochronne, maski ochronne, maski 
oddechowe (z wyjątkiem tych do sztucznego oddychania), 
kaski ochronne, rękawice ochronne, obuwie ochronne, pro-
gramatory, pompy irygacyjne, a mianowicie pompy przeciw-
pożarowe, termometry nie do celów medycznych, piloty, 
anteny satelitarne, demodulatory, elektryczne aparaty spa-
walnicze, wtyczki, puszki rozgałęźne, skrzynki rozdzielcze, 
wyłączniki zdalne, kable i przewody elektryczne, aparatura 
i przyrządy do sterowania energią elektryczną, baterie elek-
tryczne, aparatura przyłączeniowa do przewodów elektrycz-
nych, aparatura elektryczna do uzdatniania powietrza, ante-
ny, liczniki i tablice elektryczne, adaptery elektryczne, włącz-
niki elektryczne, telefony, pagery, automatyczne sekretarki, 
telefaksy, elektryczne otwieracze do drzwi, przedłużacze, 
alarmy, ogniwa, baterie, elektryczne aparaty spawalnicze, sa-
telity, elektroniczne otwieracze drzwi, zawory elektroma-
gnetyczne, dzwonki (urządzenia ostrzegawcze), elektryczne 
dzwonki do drzwi, przyrządy pomiarowe i lokalizacyjne, pły-

ty CD-ROM, DVD (cyfrowe dyski uniwersalne), ogniwa foto-
woltaiczne, aparatura heliograficzna, panele słoneczne 
i czujniki, oprogramowanie komputerowe (nagrane progra-
my), detektory, środki ochrony osobistej przed wypadkami, 
systemy alarmowe i bezpieczeństwa dla ochrony mienia 
i osób, stacje kontroli alarmów, aparatura do nadzoru wideo, 
aparatura elektroniczna do zdalnego monitorowania nie-
mowląt, krótkofalówki, domofony, termostaty, ściemniacze 
(regulatory światła), stacje pogodowe (czujniki pogodowe), 
cyfrowe dekodery naziemne, szelki bezpieczeństwa dla 
dzieci, nauszniki, zestawy głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, pokrowce na telefony, pokrowce ochronne 
na telefony komórkowe, pokrowce ochronne i pokrowce 
na tablety, słuchawki, szafki na głośniki, aparaty do ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, instalacje wod-
no-sanitarne, spalarnie, brojlery i kompostery, fontanny, urzą-
dzenia do filtrowania wody, aparaty i maszyny do oczyszcza-
nia i zmiękczania wody, ozdobne dysze wodne, grille, kamie-
nie lawowe do zastosowania w grillach, grille, konwektory, 
latarki, lampy przenośne, żarówki, lampy, zbiorniki toaletowe, 
instalacje do spłukiwania wody, filtry (części instalacji domo-
wych lub przemysłowych), filtry do basenów, podgrzewacze 
wody, grzejniki, bojlery, umywalki, baterie, bidety, wanny, na-
tryski, prysznice ręczne do hydroterapii, instalacje SPA i sau-
ny, toalety (WC), zlewy, nawilżacze, wyciągi, okapy, aparaty 
i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia klimatyza-
cyjne, aparatura wentylacyjna, wentylatory (klimatyzacja), 
kominy i kominki przydomowe, syfony, podgrzewane wie-
szaki na ręczniki, aparatura oświetleniowa, oprawy oświetle-
niowe, piekarniki do zabudowy, lodówki do zabudowy, zmy-
warki do zabudowy, płyty grzejne, wymienniki ciepła, termo-
fory, kaloryfery, bojlery, podgrzewacze wody, pompy ciepła, 
lodówki, taczki, opony do taczek, wózki dwukołowe, wózki 
ogrodnicze, pojazdy, przyczepy (pojazdy), haki do przyczep, 
pojazdy do majsterkowania i ogrodnictwa, foteliki rowerowe 
dla dzieci, zegary i przyrządy chronometryczne, zegary sło-
neczne, nowatorskie breloki (bibeloty lub breloczki), książki, 
broszury, pędzle malarskie, wałki do malowania domów, kle-
je do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
wosk uszczelniający, szablony, pędzle, naklejki ścienne (na-
klejki), worki na śmieci z papieru lub plastiku, kartony do prze-
noszenia, papier i tektura (nieprzetworzone, przetworzone 
lub do celów papierniczych lub drukarskich), materiały intro-
ligatorskie, fotografie, przybory do rysowania, papier do pa-
kowania, torby (koperty, woreczki) do pakowania papieru lub 
plastiku, folia bąbelkowa z tworzywa sztucznego (do zawija-
nia lub pakowania), artykuły kartonowe, chusteczki papiero-
we, serwetki papierowe, obrazy w ramkach lub bez, guma, 
arkusze, płyty i pręty z tworzyw sztucznych (półprodukty), 
materiały opakowaniowe, uszczelniające i izolacyjne, ela-
styczne rurki niemetalowe, niemetalowe węże ogrodowe, 
filc izolacyjny, taśmy klejące (inne niż do użytku medyczne-
go, papierniczego lub domowego cele), izolatory, uszczelnie-
nia, siatki i folie ochronne na uprawy, poduszki, meble ogro-
dowe, skóry i imitacji skóry, skóry zwierzęce, kufry i walizki, 
parasole, parasole, bicze i wyroby rymarskie, plecaki, torby 
na kółkach, torby kempingowe, torby podróżne, torby plażo-
we, kosmetyczki, materiały budowlane, kamienie naturalne 
i sztuczne, cement, posągi i statuetki z kamienia, betonu lub 
marmur, filc do budowy, mosty drewniane, ściany osłonowe 
z drewna, drewno do wyrobu artykułów gospodarstwa do-
mowego, drewno budowlane, drewno półobrobione, drew-
no obrobione, boazerie, słupy, niecki (baseny), altany, ramy 
szklarni, szklarnie, wiaty ogrodowe, domki, domki zabaw, 
piaskownice (budowlane), piasek (oprócz piasku odlewni-
czego), silosy, kraty trzcinowe, powłoki (materiały budowla-
ne), płytki, płytki tarasowe, płytki ścienne, płytki kuchenne, 
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krzyżaki do układania podłóg płytki, parkiety, podłogi lami-
nowane, posadzki, płyty, boazerie, dachówki, łupki, kominy, 
szkło izolacyjne, kratki odwadniające, rynny, rusztowania, 
klatki schodowe, ramy, okna, okna dachowe, rolety, rolety ze-
wnętrzne niemetalowe ani tekstylne, zawiasy, rynny nieme-
talowe, gzymsy, listwy do gzymsów, kątowniki, ścianki dzia-
łowe, bramy, drzwi garażowe listwy, altany (budownictwo), 
kraty, siatki, i wszystkie niemetalowe, witraże, garaże (kon-
strukcje niemetalowe), prefabrykowane garaże metalowe, 
drabiny schodkowe, stopnie, kosze, zawiasy, sworznie zawia-
sów, wszystkie te towary niemetalowe, zawory (inne niż czę-
ści maszyn), kosze drewniane, drabiny z drewna lub tworzyw 
sztucznych, meble, w tym meble ogrodowe, meble łazien-
kowe i kuchenne, blaty kuchenne, lustra (lustra), ramy do ob-
razów, ozdobne elementy ścienne (wyposażenie) nietekstyl-
ne, elementy dekoracyjne z drewna, tynku lub tworzywa 
sztucznego, mianowicie posągi, statuetki, wazony, misy, ko-
sze, pręty, pierścienie, haczyki, opaski do zasłon, rolki, karni-
sze, żaluzje, uchwyty do zasłon nie z materiału tekstylnego, 
pudełka, skrzynki z drewna lub tworzywa sztucznego, pu-
dełka plastikowe, okucia do okien, meble, drzwi, wsporniki 
ram do obrazów, drzwi do mebli, listwy do ramek do obra-
zów, zatrzaski, uchwyty (gałki) z tworzywa sztucznego, budy 
dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, klatki do transportu zwierząt domowych, klatki dla zwie-
rząt domowych, regały (półki), półki magazynowe, regały 
(meble), regały, kesony, panele i półki do wyposażenia szafek 
i garderób, rattanu, uchwytów na narzędzia (zestawy), stojaki 
na rośliny, rzeźby lub statuetki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzywa sztucznego, cokoły, zbiorniki, poduszki (nie do ce-
lów medycznych), stoły tapetujące, ławki robocze, podkładki 
i stojaki meblowe, grzebień do uli, Karnisze, klamki drewno, 
stoły ogrodowe do serwowania, kwietniki, kwietniki, skrzynki 
na listy (niemetalowe lub murowane), stojaki ekspozycyjne, 
kozły, pergole z drewna, wyroby z drewna, korka, trzciny, 
bambusa, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli, 
bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej i substytutów 
wszystkich tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, 
a mianowicie dzieła sztuki, popiersia, szafki na akta, obudo-
wy z drewna, kosze na śmieci, wieszaki na ubrania, wyroby 
z wikliny, karuzele (dekoracje) i figurki (statuetki), pojemniki 
do pakowania z drewna lub tworzywa sztucznego, pojemni-
ki do pakowania z tworzyw sztucznych, piwnice na wino 
(meble), drążki schodowe, parawany, wieszaki, stojaki na pa-
rasole, Krzesła, siedziska składane, fotele, szczotki, materiały 
szczotkarskie, narzędzia i sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone i częściowo przetworzone szkło, miotły, kosze na śmie-
ci, podnośniki do butów, packa na muchy, pułapki na owady, 
ceramikę, wazony nie z metali szlachetnych, garnki, misy 
(na rośliny), osłony na doniczki (nie z papieru), skrzynki 
na kwiaty, umywalki, misy, rynny, posążki i statuetki z porce-
lany, terakoty lub szkła, zraszacze, dysze do węża zraszaczy, 
zraszacze, konewki, prowadnice do rur, wiadra, polerki nie-
elektryczne, wieszaki na pranie, uchwyty na rośliny, rękawice 
ogrodnicze, mydelniczki, nieogrzewane wieszaki na ręczniki, 
klamki z porcelany, akcesoria toaletowe (m.in. pojemniki 
na pędzle), garnki, grille (przybory kuchenne), gałki (uchwy-
ty) porcelanowe, przybory i pojemniki do użytku domowe-
go lub kuchennego (nie z metali szlachetnych ani nie pokry-
te nimi), grzebienie i gąbki, wełna stalowa, pojemniki nieme-
talowe do użytku domowego lub kuchennego, naczynia, 
butelki, tace na sztućce, waporyzatory perfumy, palniki per-
fum, akwaria domowe, suszarki do prania, liny (niewykonane 
z gumy ani nieprzeznaczone jako sznurki do rakietek lub in-
strumentów muzycznych), sznurki, namioty, plandeki 
(nie plandeki zabezpieczające, ani pokrowce na wózki), torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, sznury 

do użytku w ogrodzie, pasy do przenoszenia ładunków, dra-
biny linowe, siatki i folie ochronne do upraw, przędze i nici 
tekstylne, filce, moskitiery, obrusy (niepapierowe), okładziny 
ścienne i zasłony tekstylne, rolety tekstylne, zasłony z mate-
riałów tekstylnych i firanek, pledy podróżne, pokrowce 
na krzesła, pokrowce ochronne na meble, fartuchy, odzież 
do majsterkowania i ogrodnictwa, buty i buty (z wyjątkiem 
do celów medycznych), nakrycia głowy, sztuczne kwiaty, 
sztuczne rośliny, koronki i hafty, wstążki i plecionki, guziki, 
szpilki i igły, dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, obicia ścienne nie-
tekstylne, skrobaki, antypoślizgowe dywany, wykładziny 
ścienne i podłogowe nie z materiałów tekstylnych, samo-
przylepne okładziny ścienne, sztuczna murawa, płótno olej-
ne, ramy, zjeżdżalnie, przyrządy gimnastyczne, huśtawki, ko-
sze do koszykówki, baseny, gry plenerowe, ozdoby choinko-
we (z wyjątkiem urządzeń oświetleniowych i słodyczy), siatki 
do obręczy, urządzenia gimnastyczne i sportowe, artykuły 
gimnastyczne i sportowe, produkty rolne, ogrodnicze i leśne 
oraz nasiona, nieprzygotowane ani nieprzetworzone, nasio-
na (zboża), rośliny żywe i naturalne kwiaty, szkółkarskie rośli-
ny ogrodowe, surowa kora, surowe drewno, suszone kwiaty 
do dekoracji, świeże owoce i warzywa, drzewa i krzewy, 
ściółka ze słomy (okrywa humusowa), duże narzędzia warsz-
tatowe, obrabiarki, maszyny do obróbki metali, pneumatycz-
nie sterowane maszyny, przenośniki pneumatyczne, Groma-
dzenie na rzecz osób trzecich towarów (z wyjątkiem 
ich transportu) oraz ofert świadczenia usług, w szczególno-
ści towarów i usług z zakresu majsterkowania, ogrodnictwa 
i napraw domowych, budownictwa, dekoracji, a także pude-
łek prezentowych, voucherów, dekoracji wnętrz i przestrzeni 
zewnętrznych, oświetlenia, ogrzewania, suszenia, wentylacji, 
klimatyzacji, sanitariatów, chłodnictwa, mebli, zastawy stoło-
wej (w tym sztućców i naczyń), bielizny stołowej, bielizny 
stołowej, pościeli, kuchni (w tym naczyń kuchennych, po-
jemników i akcesoriów, sprzętu i narzędzi do gotowania oraz 
wyposażenia), wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domo-
wego (wewnętrznego i zewnętrznego), sprzątania, ogrod-
nictwa, sadownictwa, nasion (nasion), zwierząt (w tym zwie-
rząt domowych lub gospodarskich, żywności dla nich i pro-
duktów niezbędnych do ich pielęgnacji, higieny, organizacji 
ich zajęć i życia codziennego), narzędzi, sprzętu komputero-
wego, urządzeń budowlanych, urządzeń do ważenia i mie-
rzenia, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu audiowi-
zualnego, sprzętu do przetwarzania danych i informacji, 
sprzętu telefonicznego i sprzętu do obsługi elektryczności 
(tj. urządzeń i ich elementów i akcesoriów do przewodzenia, 
dystrybucji, przekształcania, gromadzenia, regulacji i kontroli 
energii elektrycznej), umożliwiające klientom przeglądanie, 
kupowanie, zamawianie lub rezerwowanie tych produktów 
i usług w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem aplika-
cji mobilnej lub na stronie internetowej sprzedawcy, Prezen-
tacja towarów i usług we wszystkich środkach komunikacji 
na potrzeby ich sprzedaży detalicznej, Usługi subskrypcji 
w odniesieniu do ogólnego katalogu towarów, Usługi sub-
skrypcji w odniesieniu do witryny internetowej, umożliwiają-
cej klientom dokonywanie zakupów online, Informacje, po-
rady i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 
36 Wydawanie talonów wartościowych jako nagród za lojal-
ność klientów, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, Przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart debetowych, Obsługa kart do transak-
cji płatniczych, Usługi emisji kart płatniczych, Usługi w zakre-
sie finansowania, Ubezpieczenia, zwłaszcza dotyczące 
ochrony zakupów, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie finansowania i ubezpieczeń, Usługi finanso-
we polegające na budowaniu lojalności klientów poprzez 
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umożliwienie im otrzymywania ofert i rabatów, Usługi finan-
sowe związane z wydawaniem kart rabatowych i kart lojal-
nościowych, Wydawanie bonów o wartości pieniężnej jako 
nagród za lojalność klientów, Usługi związane z kartami płat-
niczymi, Informacje, porady i konsultacje w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 37 Naprawa i konserwacja mebli i bu-
dynków, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz obrabiarek 
dla majsterkowiczów i ogrodnictwa, budownictwa, usługi 
instalacji grzewczych, aparatury klimatyzacyjnej, sprzętu 
AGD i sprzętu kuchennego, Wynajem maszyn budowlanych, 
wynajem maszyn hydraulicznych lub elektrycznych do maj-
sterkowania oraz narzędzi ręcznych, hydraulicznych lub elek-
trycznych do majsterkowania, Stolarka meblowa (naprawy), 
Informacje i porady w zakresie budownictwa, Naprawcze 
roboty budowlane, usługi naprawcze w odniesieniu do po-
kryć ścian, podłóg i schodów, usługi naprawcze w odniesie-
niu do urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, 
usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesieniu do alar-
mów, zamków i kas pancernych, zegarów i zegarków, sprzętu 
komputerowego, urządzeń elektronicznych i urządzeń tele-
komunikacyjnych, usługi konserwacyjne i naprawcze w od-
niesieniu do budynków, systemów grzewczych, wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, 
usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesieniu do da-
chów, drzwi, okien, szyb, rolet i żaluzji, usługi konserwacyjne 
i naprawcze w odniesieniu do pojazdów, wind i dźwigów, 
usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesieniu do mebli 
i elementów wyposażenia wnętrz oraz tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, 
Usługi izolacyjne (budownictwo), Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn i mebli, Wypożyczanie maszyn czyszczą-
cych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do majsterkowania, 
Montaż drzwi, Budownictwo, Lakiernictwo, Instalacja urzą-
dzeń wodociągowych, Usługi polegające na konserwacji i re-
nowacji elementów wyposażania kuchni, usługi polegające 
na montażu elementów wyposażania kuchni, Usługi malar-
skie, Doradztwo w zakresie konstrukcji budowlanych, do-
mów i pomieszczeń, Informacje, porady i konsultacje w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 39 Dostarczanie towarów, 
Transport, Pakowanie i przechowywanie towarów, Usługi 
dostawy „kliknij i odbierz”, Dostarczanie paczek kurierem, 
Usługi spedycyjne, Odbiór, transport i dostawa towarów, Do-
stawa, wysyłka i dystrybucja produktów i paczek pod adres 
odbiorcy, do punktu sprzedaży lub przez pośrednika na pod-
stawie zamówień, w szczególności złożonych za pośrednic-
twem sieci internetowej, Przechowywanie paczek umożli-
wiające konsumentom odbiór zamówionych produktów, 
Organizowanie usług transportowych, Holowanie, Usługi 
przeprowadzkowe, Załadunek i rozładunek towarów, Wyna-
jem pojazdów, Wynajem magazynów, Informacje, porady 
i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 Wy-
konywanie kopii kluczy, Spersonalizowane wykonywanie 
kopii kluczy na zamówienie, Obróbka drewna, Drzeworytnic-
two, Udzielanie informacji dotyczących obróbki drewna, Wy-
najem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Wyręb i ob-
róbka drewna, ścieranie, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, montowanie elementów produktów wykonanych 
na zamówienie w ramach prac rzemieślniczych, Barwienie 
tafli szkła poprzez obróbkę jego powierzchni, Frezowanie, 
Galwanizacja, Pozłacanie, Oprawianie dzieł sztuki, Informacje 
o obróbce materiałów, Wypożyczanie urządzeń klimatyza-
cyjnych, Wynajem generatorów prądu, Polerowanie (ściera-
nie), Struganie materiałów, Piłowanie, Lutowanie, Cięcie szkła 
i blatów, Uzdatnianie wody, Konsultacje dotyczące obróbki 
materiałów, Informacje, porady i konsultacje w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 41 Organizacja i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, konferencji, kongresów, semina-

riów, kolokwiów, sympozjów, na żywo lub przez Internet, 
w szczególności w dziedzinie majsterkowania, ogrodnictwa, 
dekoracji i zagospodarowania wnętrz oraz budowy i reno-
wacji budynków, Organizowanie i prowadzenie forów dysku-
syjnych na żywo lub przez Internet w dziedzinie majsterko-
wania, ogrodnictwa, dekoracji i zagospodarowania wnętrz 
oraz budowy i renowacji budynków, Publikacja w Internecie 
drobnych ogłoszeń, w szczególności dotyczących rozrywki, 
wypoczynku, majsterkowania, materiałów budowlanych, 
ogrodnictwa, dekoracji i zagospodarowania wnętrz, budo-
wy i renowacji budynków, Doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, konferencji, kon-
gresów, seminariów, kolokwiów, sympozjów związanych 
z majsterkowaniem, ogrodnictwem, dekoracją i zagospoda-
rowaniem wnętrz oraz budową i renowacją budynków, Usłu-
gi w zakresie gier elektronicznych, Konkursy w zakresie gier 
elektronicznych, Wydawanie publikacji, Redagowanie i pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, Informacje, pora-
dy i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 
42 Projektowanie wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie łazienek, 
Usługi w zakresie projektowania architektury, Doradztwo 
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Testowanie 
materiałów, Projektowanie zewnętrznych części budynków, 
Projektowanie wnętrz budynków, Usługi projektowania gra-
ficznego w celu tworzenia wirtualnych wycieczek i cyfrowe-
go budowania różnych części domów, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego dla rzeczy-
wistości wirtualnej, Informacje, porady i konsultacje w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 44 Usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Wypożyczanie 
sprzętu rolniczego, Prowadzenie szkółek roślin, Ogrodnictwo 
krajobrazowe, Usługi konsultacyjne związane z uprawą ro-
ślin, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem ro-
ślin doniczkowych, Udostępnianie informacji o identyfikacji 
roślin i kwiatów w celach ogrodniczych, Dostarczanie infor-
macji dotyczących sadzenia roślin ogrodowych, Usługi 
ogrodnicze, Projektowanie i konserwacja ogrodów, Udo-
stępnianie informacji na temat ogrodnictwa, Usługi w zakre-
sie koszenia trawników, Usługi w zakresie niszczenia chwa-
stów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Informacje, 
porady i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 529822 (220) 2021 06 04
 (310) 87560757 (320) 2018 04 17 (330) US
(731) Premium Wines & Spirits, Inc, Buffalo Grove, US
(540) (znak słowny)
(540) Finezza
(510), (511) 33 Wino.

(210) 531108 (220) 2021 07 05
(731) GUERRERO VALLE NAYELLI KATARZYNA NAYELLI 

GUERRERO VALLE CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TI
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Berety, Bielizna dla nie-
mowląt, Botki niemowlęce, Body niemowlęce, Bolerka, Buty 
dla niemowląt, Buty dziecięce, Czapki [nakrycia głowy], 
Ciążowa bielizna nocna, Kamizelki, Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i małych dzieci, Kapelusze, Kąpielowe ko-
stiumy, Koszule ciążowe, Kostiumy na bale maskowe i Hal-
loween, Koszule, Kurtki, Majtki dziecięce [odzież], Majtki dla 
niemowląt, Maski ochronne [odzież], Nakrycia głowy dla 
dzieci, Narzutki na ramiona [odzież], Odzież, Odzież dzie-
cięca, Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla niemow-
ląt, Paski [odzież], Pelerynki, Pończochy, Podkolanówki, 
Rajstopy, Powijaki dla niemowląt, Rękawiczki, Skarpetki dla 
niemowląt i małych dzieci, Sandały niemowlęce, Spodenki, 
Spódnice, Spodnie, Stroje do chrztu, Sukienki ciążowe, Su-
kienki dla niemowląt i małych dzieci, Swetry, Szelki, Szale, 
Szorty ciążowe, Tuniki, Wkładki do obuwia, Woalki, welony, 
Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Wyprawki 
dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Bluzki, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Apaszki 
[chustki], Balerinki [obuwie], Getry, Śliniaki dla niemowląt 
[niepapierowe], Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież ciążo-
wa, Odzież dla małych dzieci, 35 Administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie doty-
czące marketingu, Analiza cen, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Analiza rynku, Analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza trendów 
marketingowych, Opracowywanie statystyk biznesowych 
i informacji handlowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Prowadzenie, 
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych 
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamo-
wych, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Przetwa-
rzanie danych dla firm, Sporządzanie ankiet biznesowych, 
Usługi aukcyjne, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień w handlu, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Marketing internetowy, Prezentacje towarów 
i usług, Projektowanie broszur reklamowych, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami 
dziecięcymi, Usługi franczyzowe związane z pomocą w za-
kresie marketingu, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
prezentowania produktów na wystawach sklepowych 
przez modelki lub modeli, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie kup-
na, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi współpracy 
z blogerami, Projektowanie materiałów reklamowych, Pro-
mowanie działalności gospodarczej.

(210) 531856 (220) 2021 07 21
(731) WAJSGERBER STANISŁAW KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO DORADCA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KANCELARIA DORADCA r. zał. 1998

(531) 23.01.01, 17.03.02, 24.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 Wizytówki, Artykuły papiernicze do pisa-
nia, Papier firmowy, Pieczątki biurowe, Papierowe etykietki 
identyfikacyjne, Plakietki papierowe, Papier listowy z na-
główkiem, Okładki na akta, Notatniki, Monografie, Koperty, 
Kalendarze, Kartki do notowania, Kartki do korespondencji, 
Arkusze informacyjne, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie 
pomocy prawnej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądo-
wymi, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi wsparcia prawnego, Usługi prawne pro 
bono, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Mediacje, 
Usługi arbitrażowe, Doradztwo prawne.

(210) 532358 (220) 2021 08 03
(731) ARENT JADWIGA, RUTECKA IRENA BAJKOWY 

DWOREK SPÓŁKA CYWILNA, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKOWY DWOREK

(531) 02.01.01, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.04, 29.01.08

(510), (511) 41 Prowadzenie przedszkola.

(210) 532430 (220) 2021 08 05
(731) WÓJTOWICZ TOMASZ, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) wojtowicz.eu
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy, oprogramowanie kom-
puterowe, sprzęt do przesyłania danych i przetwarzania 
informacji, oprogramowanie do przesyłania danych i prze-
twarzania informacji, programy wspierające usługi informa-
tyczne, programy do szkolenia i konsultingu, 37 Instalowanie 
sieci informatycznej i naprawa sprzętu informatycznego, 
38 Usługi dotyczące wymiany informacji w sieci informa-
tycznej, 41 Szkolenie w zakresie sprzętu i oprogramowania 
informatycznego, 42 Usługi w zakresie opracowywania pro-
gramów komputerowych, usługi dotyczące projektowa-
nia komputerowego, sprzętu komputerowego, doradztwa 
i konsultingu informatycznego.
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(210) 532594 (220) 2021 08 11
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polsat go
(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, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, 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 telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośni-
ki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządze-
nia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło 
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, 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, 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 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 
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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, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa 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 energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia 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, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących 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 mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych 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, 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, usługi wideo na życzenie, usłu-
gi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz 
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub 
innych sieci komunikacji elektronicznej, 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], nadawanie treści audiowizualnych i multimedial-
nych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarcza-
nia treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą in-
ternetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, 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 
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie infor-
macji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktu-
ry technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicz-
nej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, 
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie kon-
ferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukar-
ski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wyda-
wanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periody-
ków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych pro-
gramów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi 
sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radio-
wych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem 
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów ra-
diowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i reper-
tuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów progra-
mowych programów telewizyjnych i radiowych, udostęp-
nianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania 
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udo-
stępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostęp-
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nianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udo-
stępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania, 
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożycza-
nie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja 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.

(210) 532595 (220) 2021 08 11
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polsat box go
(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, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedial-
nych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści 
audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefo-
nach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglą-
dania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, 
nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, te-
lewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale 
komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, ter-
minale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elek-
tronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, 
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy 
komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, 

routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmac-
niacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektronicz-
ne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekode-
ry sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, 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 telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośni-
ki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządze-
nia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty 
do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło 
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekra-
nów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, 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, 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 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 
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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, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa 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 energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związa-
nych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia 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, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących 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 mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych 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, 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, usługi wideo na życzenie, usłu-
gi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz 
multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowi-
zualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub 
innych sieci komunikacji elektronicznej, 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], nadawanie treści audiowizualnych i multimedial-
nych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komuni-
kacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarcza-
nia treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą in-
ternetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, 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 
dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie infor-
macji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktu-
ry technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewi-
zyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicz-
nej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, 
edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez 
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw eduka-
cyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie kon-
ferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukar-
ski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wyda-
wanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periody-
ków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
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wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych pro-
gramów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi 
sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radio-
wych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem 
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, 
produkcja programów radiowych, montaż programów ra-
diowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, 
studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia porta-
li internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i reper-
tuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów progra-
mowych programów telewizyjnych i radiowych, udostęp-
nianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania 
za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udo-
stępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostęp-
nianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udo-
stępnianie treści multimedialnych online nie do pobrania, 
produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, 
wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożycza-
nie treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dys-
trybucja 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.

(210) 532601 (220) 2021 08 12
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.14
(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-
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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, zarządzanie działalnością gospodarczą 

w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatko-
we, 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-
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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, dostar-
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie 
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktu-
ry technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
transport samochodowy, transport morski, transport lotni-
czy, transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wy-
pożyczanie środków transportu, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, 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, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, eduka-
cja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komu-
nikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez roz-
rywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kul-
turalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferen-
cji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elek-
troniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie 
materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wy-
dawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie 
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji 
kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzeda-
ży 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 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, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza prze-
mysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platfor-
my do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka 
śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie syste-
mów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, zarządzanie projektami informatycz-
nymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting plat-
form w internecie, hosting treści cyfrowych, 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, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron 
internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych 
celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, 
opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka me-
dyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi w zakresie higie-
ny 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 poszcze-
gólnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi oso-
bistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych 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 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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(210) 532684 (220) 2021 08 13
(731) INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI ZAWODOWEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.17.11, 01.17.17, 29.01.01
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania rynkowe, Biura pośrednictwa pracy, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Informacja o działalności gospodarczej, Obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów handlowych, 
Pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, 42 Badania techniczne, Analizy chemiczne, Certy-
fikowanie jakości produktów i usług, Usługi kontroli jakości, 
Usługi stwierdzenia autentyczności produktów, Testowanie 
materiałów.

(210) 533386 (220) 2021 08 31
(731) ZIEMOWSKI PIOTR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEWCY LEDNICY

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, 
Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrania 
audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania cyfrowe, Nagrania 
dźwiękowe, Nagrania multimedialne, Nagrania muzyczne, 
Nagrania muzyczne w postaci płyt, Pobieralne nagrania 
dźwiękowe, 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, Organizacja wy-
stępów rozrywkowych na żywo, Organizowanie występów 
muzycznych na żywo, Prezentacja występów zespołów mu-

zycznych na żywo, Produkcja pokazów rozrywkowych obej-
mujących występy instrumentalistów, Produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenka-
rzy, Prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk 
scenicznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do wystę-
pów grup muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów muzycznych grup wokalnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi 
w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów mu-
zycznych na żywo, Usługi występów grup muzycznych 
na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy mu-
zyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Wystę-
py zespołów muzycznych na żywo, Zarządzanie stroną arty-
styczną występów muzycznych.

(210) 533394 (220) 2021 08 31
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carmotion accessories

(531) 27.05.01, 01.01.08, 01.01.02, 29.01.13
(510), (511) 5 Apteczka pierwszej pomocy, apteczki pierw-
szej pomocy wyposażenie, środki sanitarne, środki do de-
zynfekcji, chusteczki, gazy opatrunkowe, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące, plastry, opatrunki, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, kremy antybakteryj-
ne, środki do leczenia oparzeń, środki do czyszczenia powie-
trza, środki owadobójcze, preparaty neutralizujące zapachy, 
materiały pochłaniające zapachy, 6 Kliny metalowe do kół, 
liny metalowe, liny stalowe, listwy dekoracyjne do samocho-
dów metalowe, metalowe miski do oleju, nakrętki metalowe 
do śrub, nakrętki metalowe do wentyli, opaski do kabli, prze-
wodów i rur, uszczelki metalowe, podkładki metalowe, siatki 
maskujące metale, sprężyny, zaworki metalowe, listwy samo-
chodowe, barierki bezpieczeństwa metalowe, blokady 
na koła pojazdów, dzwony i dzwonki, klamki metalowe, kłód-
ki metalowe, klamry metalowe (zaciski), metalowe urządze-
nia do parkowania rowerów, skrzynki na narzędzia, śruby, 
zamki do pojazdów, haki metalowe, kanistry metalowe, obej-
my do przenoszenia ładunków, tablice rejestracyjne metalo-
we, ramki na tablice rejestracyjne metalowe, 7 Filtry oleju 
do silników, filtry olejowe, filtry powietrza, akcesoria do tłu-
mików, kompresory gazowe, pompy, kompresory powietrza 
do pojazdów, kompresory jako części maszyn i silników, ak-
cesoria do kompresorów powietrznych, akcesoria do pomp, 
łączniki do pomp i kompresów, reduktory kompresorów, ze-
stawy do przedmuchiwania kompresorów, chłodnice do sil-
ników, cylindry do silników, dystrybutory do paliwa dla stacji 
benzynowych, dystrybutory do wodoru dla stacji benzyno-
wych, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania wo-
skiem, elektryczne zamknięcia drzwiowe, filtry [części ma-
szyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodnego powie-
trza, do silników, głowice do cylindrów silnikowych, instalacje 
do mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kable sterowni-
cze do maszyn i silników, klocki hamulcowe inne niż do po-
jazdów, kolektory wydechowe do silników, korbowody 
do maszyn motorów i silników, łożyska, maszyny do filtrowa-
nia, oszczędzacze paliwa do silników, paski klinowe do silni-
ków, podnośniki, pompy do paliwa, pompy paliwowe, roz-
ruszniki silników, rozruszniki noże do motocykli, silniki, świece 
do silników, tłoki do cylindrów, tłoki do amortyzatorów, tłoki 
do silników, tłoki, tłumiki, wały rozrządcze do silników pojaz-
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dowych, wentylator do silników, wtryskiwacze paliwa do sil-
ników, zamiatarki drogowe, odkurzacz, części do odkurza-
cza, szczotki elektryczne, filtry do oczyszczania chłodnego 
powietrza w silnikach, szczotki druciane do maszyn, podno-
śniki do pojazdów, 8 Imadło samochodowe, lewarki urucha-
miane ręcznie, młotki awaryjne, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, pompki ręczne, śrubokręty, narzędzia ręczne i klu-
cze nastawne, klucze imbusowe, klucze trzpieniowe 
do otworów, klucze do świec, klucze wielorozmiarowe, klu-
cze do kół, klucze fajkowe, klucze krzyżakowe, klucze telesko-
powe, wkrętaki, szczypce, szczypce tnące, łyżki do opon, ka-
librowniki do wentylacji, pistolety (narzędzia), oliwiarki, skro-
baczki do szyb, smarownice, gniazda świec zapłonowych, 
klucze do filtra oleju, klucze, lewarki, narzędzia do zdejmo-
wania opon, obcęgi, obcinacze do śrub, pasy do narzędzi, 
szczypce długie, kombinerki, ręczne nożyce, stojaki na narzę-
dzia, obcęgi, tarcze ścierne, torby na narzędzia, uchwyty 
do narzędzi, uchwyty do przeciągania przewodów, wiertarki, 
wiertła, pompki o napędzie ręcznym, pompki do rowerów, 
klucze (narzędzia), nóż do cięcia tapet, noże, podnośniki 
(ogólnie), 9 Anteny radiowe, anteny samochodowe, adaptery 
do anten, adaptery antenowe, maszty antenowe, adaptery 
elektryczne, przedłużacze do kabli antenowych, bezpieczni-
ki, bezpieczniki do pojazdów, oprawy bezpieczników, pro-
stowniki, przedłużacze elektryczne, przejściówki do urzą-
dzeń audio, przełączniki elektryczne, kable rozruchowe 
do silników, rozgałęziacze gniazda zapalniczki, przewody 
masowe, filtry przeciwszumowe, ładowarki samochodowe, 
urządzenia do ładowania, adaptery do wtyczek, akcesoria 
do telefonów, wtyczki elektryczne, kable, etui na smartfony, 
pokrowce do urządzeń elektrycznych, powłoki kabli elek-
trycznych, urządzenia do nawigacji, urządzenia do mierzenia 
odległości, urządzenia do transmisji dźwięku GPS, zestawy 
do korzystania z telefonu, adaptery, adaptery do łączenia 
urządzeń medialnych, ładowarki sieciowe, uchwyty grawita-
cyjne, ładowarki do urządzeń mobilnych, przewody elek-
tryczne, przyrządy nawigacyjne, słuchawki, ładowarki USB, 
końcówki do kabli, powerbanki, gniazda elektryczne, koń-
cówki (elektryczność), akumulatory elektryczne, akumulator-
ki, alarmy, drogowe światła sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki 
ratunkowe, koce gaśnicze, koce ratunkowe, zamki elektrycz-
ne, wskaźniki prędkości, kompasy (przyrządy pomiarowe), 
liczniki, maski ochronne, megafony, radia samochodowe, ra-
dia, rękawice ochronne, tablice sygnalizacyjne, kamery cofa-
nia do pojazdów, czujniki parkowania pojazdów, awaryjne 
trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, kamizelki odblaskowe, 
opaski odblaskowe, pachołki drogowe, miary, miary stolar-
skie, syreny, przewody do lamp, przewody do żarówek, 
gniazdo do żarówki, wiązka do żarówek, urządzenia dźwię-
kowe, sygnały dźwiękowe, sygnalizatory cofania, sygnaliza-
tory do świateł, maty elektryczne, do podgrzewania (pojaz-
dy), czujniki parkowania do pojazdów, ciśnieniomierze 
do kół, woltomierze, mierniki bieżnika opon cyfrowe i analo-
gowe, miary drewniany, testery akumulatorów, testery 
szczelności łączniki elektryczne, licznik czasu jazdy, części 
pasów bezpieczeństwa, rozgałęziacze gniazda, zapalniczki, 
okulary ochronne, osłony ochronne na twarz, akumulatory, 
płyny do akumulatorów elektrycznych regulatory napięcia 
do pojazdów, mierniki, karty pamięci, termometry nie do ce-
lów medycznych, baterie, baterie elektryczne do pojazdów, 
zegary kontrolne, okulary do jazdy nocnej, anteny, maszty 
do anten bezprzewodowych, kompresory audio, kompreso-
ry sygnału, 11 Czajniki elektryczne, jonizatory powietrza, lam-
py ostrzegawcze, lampy bezpieczeństwa, latarki kieszonko-
we, latarki elektryczne, wentylatory, ogrzewacze, patelnie 
elektryczne, rondle elektryczne, garnki elektryczne, elek-
tryczne odstraszacze zwierząt, urządzenia do oświetlania, 

żarówki, żarówki samochodowe, żarówki do kierunkowska-
zów w pojazdach, żarówki halogenowe, miniaturowe żarów-
ki do oświetlenia, żarówki do lamp tylnych, żarówki do desek 
rozdzielczych, żarówki do żarówki do oświetlenia, żarówki 
do lamp tylnych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki 
do reflektorów przednich, zestawy przejściowe do żarówek, 
zestawy oświetleniowe, lampy warsztatowe, żarówki LED, 
lampy dojazdy dziennej LED, lampki, oświetlenie do motocy-
kli, rury oświetleniowe, elektrycznych, chłodziarki, filtry 
do klimatyzacji, garnki termiczne, kubki termiczne, instalacje 
do filtrowania powietrza, instalacja klimatyzacyjna do pojaz-
dów, hydranty, lampy kierunkowe do rowerów, oprawki 
do lamp elektrycznych, odmrażacze do pojazdów, termofo-
ry, termosy, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia grzewcze 
do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne, filtry do urządzeń 
oświetleniowych, zapalniczki i zapalarki, wentylatory 
do użytku osobistego, palniki, palnik gazowy, kuchenki, boj-
lery gazowe, urządzenia do podgrzewania kleju, 12 Części 
wyposażenia pojazdów, części do zbiorników paliwa w po-
jazdach, chlapacze do pojazdów, lusterka boczne do pojaz-
dów, lusterka wsteczne, klaksony do pojazdów, zapalniczki 
samochodowe, sztywne hole, siatki bagażowe do pojazdów, 
urządzenia do pompowania opon, końcówki do pompowa-
nia, lusterka boczne do obserwowania martwego pola, lu-
sterka wewnętrzne tylne, opaski na opony, wentyle do opon 
pojazdów, osłony do haków, osłony przeciwsłoneczne 
do pojazdów, zestawy pasów transportowych z napinacza-
mi, pokrowce na kierownice, popielniczki do pojazdów, 
uchwyty stosowane w pojazdach, uchwyty na kubek do po-
jazdów, uchwyty na telefon do pojazdów, zestawy napraw-
cze do opon, zabezpieczenia wlewów paliwa, pokrowce 
na koła, pokrowce na opony, zestawy naprawcze do szyb, 
wycieraczki do szyb, wycieraczki przednie do pojazdów, pió-
ra wycieraczek do szyb przednich, wycieraczki do szyb tyl-
nych, pióra do wycieraczek szyb tylnych, adaptery do wycie-
raczek pojazdów, gumki piór wycieraczek, części do wyciera-
czek samochodowych, części i akcesoria do pojazdów, alar-
my anty włamaniowe do pojazdów, bagażniki do pojazdów, 
bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowa-
nia opon, błotniki, czopy do pojazdów, ciężarki do wyważa-
nia kół pojazdów, hamulce do pojazdów, hamulce do rowe-
rów, hulajnogi, kierownice do motocykli, kierownice do ro-
werów, kierownice do pojazdów, kierunkowskazy do pojaz-
dów, klaksony do pojazdów, klipsy przystosowane do moco-
wania części samochodowych do nadwozi, kolce do opon, 
koła do pojazdów lądowych, korpusy opon, łańcuchy 
do motocykli. łańcuchy do samochodów, łaty do opon, ma-
ski do pojazdów, maski do silników pojazdów, maski silników 
pojazdów, mechanizm napędowy do pojazdów lądowych, 
nadwozia pojazdów, nakrętki do szpilek piast w kołach pojaz-
dów, napinacze do szprych kół, nóżki do motocykli, nóżki 
do rowerów, obręcze kół pojazdów, opony do pojazdów, 
osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa, osłony przeciwsło-
neczne do pojazdów, piasty do kół, pompki powietrzne, sie-
dzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, 
sprzęgła do pojazdów, szprychy do pojazdów, sygnalizatory 
jazdy wstecz, szyby do pojazdów, tapicerka do pojazdów, 
pokrowce na fotele pojazdów, pokrowce na siodełka moto-
cyklowe, korki do zbiorników paliwa, przyczepy, kołpaki, an-
typoślizgowe przyrządy do opon, sygnalizatory niskiego ci-
śnienia w oponach, mastyksy do opon, opony rowerowe, 
piankowe wkładki do opon, osłony do szyb samochodo-
wych, maty koralikowe, 16 Pisaki, etykiety papierowe, chus-
teczki, kalendarze, katalogi, podkładki na biurko, taśmy kleją-
ce, ilustrowane mapy, markery, nalepki na zderzaki samocho-
dowe, nalepki na zderzaki pojazdów, folia z tworzyw sztucz-
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nych nie do pakowania, klej do papieru lub użytku domowe-
go, kleje do majsterkowania, kleje do użytku biurowego, 
17 Materiały gumowe do bieżnikowania opon, folie przy-
ciemniające do szyb, folie na lusterka, folie statyczne na szy-
by, termokurczliwe, przewody z tworzyw sztucznych, łapy 
naprawcze, uszczelki do rur, taśmy klejące, taśmy izolacyjne, 
taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, guma, 
medycznego czy domowego, węże z tworzyw sztucznych, 
termokurzliwe koszulki do przewodów, fibra wulkanizowana, 
folia z celulozy regenerowanej, inna niż do pakowania, guma 
do bieżnikowania opon, izolatory, izolatory do kabli, izolatory 
do przewodów elektrycznych, kauczuk wulkanizowany, kole-
jowe linie, korki gumowe, lakier izolacyjny, liny gumowe, 
okładziny do sprzęgieł, okładziny hamulców, pierścienie gu-
mowe, pierścienie uszczelniające, rękawice izolacyjne, srebr-
na taśma klejąca, taśmy izolacyjne, zderzaki amortyzujące 
gumowe, kleje izolacyjne, 18 Pokrowce skórzane, smycze dla 
psów, ścierki z irchy, imitacje skóry, etui na klucze, etui na kar-
ty, kufry bagażowe, organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, parasole, pudełka ze skóry, zestawy podróżne, 
kuferki kosmetyczne, kosmetyczki, 20 Kanistry niemetalowe 
do wody, kanistry do niemetalowe do paliwa, kanistry nie-
metalowe do oleju, kanistry z zaworami, kanistry niemetalo-
we, kliny pod koła niemetalowe, listwy dekoracyjne do sa-
mochodów, nakrętki niemetalowe do wentyli, akcesoria nie-
metalowe do mocowania pasów, akcesoria niemetalowe 
do mocowania telefonów, odbojniki odblaskowe niemetalo-
we, opaski niemetalowe do mocowania, ramki tablic reje-
stracyjnych niemetalowe, przyssawki z tworzyw sztucznych, 
folie, pokrowce na fotele, taśmy rzepowe, tablice rejestracyj-
ne niemetalowe, kłódki niemetalowe, pojemniki niemetalo-
we na paliwa płynne, poduszki dmuchane, poduszki do ce-
lów niemedycznych, rolety niemetalowe, 21 Czajniki do her-
baty nieelektryczne, czajniki nieelektryczne, dzbanki, rękawi-
ce do polerowania, gąbki czyszczące do samochodu, ko-
newki, lejki, lejki metalowe, lejki z tworzyw sztucznych, ścier-
ki do polerowania z mikrofibry, ściereczki do polewania 
z mikrofibry, ściereczki czyszczące, rękawice do mycia samo-
chodów, rękawice ogrodnicze, ściągaczki do szyb, szczotki 
do czyszczenia i mycia, dozowniki mydła, miski plastikowe, 
siatki do konewek, odkurzacz nieelektryczny, szczotki, gąbki 
czyszczące, gąbki do użytku domowego, pojemniki na klej, 
szczotki do czyszczenia kół samochodowych, szczotki przy-
stosowane do pobierania środków czystości, szmatki 
do czyszczenia, ścierki do polerowania, ścierki do szorowa-
nia, ściereczki nasączone środkami czystości, ściereczki 
do nadawania połysku, 22 Liny, liny holownicze do samo-
chodów, liny elastyczne, listwy, pasy transportowe niemeta-
lowe, siatki maskujące, kable niemetalowe, niemetalowe 
pasy do transportu ładunków, pokrowce na pojazdy (plande-
ki), przykrycia maskujące, złączki niemetalowe, worki 
do transportu, liny cumownicze osłony na ochronne na po-
jazdy, paski do zabezpieczania pakunków, pasy ładunkowe, 
pasy mocujące, przyrządy do mocowania bagażu na pojaz-
dach, urządzenia w postaci elastycznych lin do podtrzymy-
wania towarów na pojazdach, urządzenia w postaci elastycz-
nych lin do zabezpieczenia towarów na pojazdach, taśmy 
holownicze, 24 Maty welurowe, narzuty na kanapy do samo-
chodów, ręczniki do osuszania, zasłony do szyb samochodo-
wych, koce piknikowe, moskitiery, osłony do szyb samocho-
dowych, ręczniki do rąk, zasłony, 26 taśmy rzepowe, 27 Dy-
waniki, maty samochodowe, maty antypoślizgowe, maty 
podłogowe, ochroniacze (maty) na obcasy zapobiegające 
otarciom podczas jazdy, maty do siedzenia, wykładzina sa-
mochodowa.

(210) 533395 (220) 2021 08 31
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carmotion accessories

(531) 01.01.08, 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 5 Apteczka pierwszej pomocy, apteczki pierw-
szej pomocy wyposażenie, środki sanitarne, środki do de-
zynfekcji, chusteczki, gazy opatrunkowe, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące, plastry, opatrunki, chusteczki 
antybakteryjne, chusteczki odkażające, kremy antybakteryj-
ne, środki do leczenia oparzeń, środki do czyszczenia powie-
trza, środki owadobójcze, preparaty neutralizujące zapachy, 
materiały pochłaniające zapachy, 6 Kliny metalowe do kół, 
liny metalowe, liny stalowe, listwy dekoracyjne do samocho-
dów metalowe, metalowe miski do oleju, nakrętki metalowe 
do śrub, nakrętki metalowe do wentyli, opaski do kabli, prze-
wodów i rur, uszczelki metalowe, podkładki metalowe, siatki 
maskujące metale, sprężyny, zaworki metalowe, listwy samo-
chodowe, barierki bezpieczeństwa metalowe, blokady 
na koła pojazdów, dzwony i dzwonki, klamki metalowe, kłód-
ki metalowe, klamry metalowe (zaciski), metalowe urządze-
nia do parkowania rowerów, skrzynki na narzędzia, śruby, 
zamki do pojazdów, haki metalowe, kanistry metalowe, obej-
my do przenoszenia ładunków, tablice rejestracyjne metalo-
we, ramki na tablice rejestracyjne metalowe, 7 Filtry oleju 
do silników, filtry olejowe, filtry powietrza, akcesoria do tłu-
mików, kompresory gazowe, pompy, kompresory powietrza 
do pojazdów, kompresory jako części maszyn i silników, ak-
cesoria do kompresorów powietrznych, akcesoria do pomp, 
łączniki do pomp i kompresów, reduktory kompresorów, ze-
stawy do przedmuchiwania kompresorów, chłodnice do sil-
ników, cylindry do silników, dystrybutory do paliwa dla stacji 
benzynowych, dystrybutory do wodoru dla stacji benzyno-
wych, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania wo-
skiem, elektryczne zamknięcia drzwiowe, filtry [części ma-
szyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodnego powie-
trza, do silników, głowice do cylindrów silnikowych, instalacje 
do mycia pojazdów, iskrowniki zapłonowe, kable sterowni-
cze do maszyn i silników, klocki hamulcowe inne niż do po-
jazdów, kolektory wydechowe do silników, korbowody 
do maszyn motorów i silników, łożyska, maszyny do filtrowa-
nia, oszczędzacze paliwa do silników, paski klinowe do silni-
ków, podnośniki, pompy do paliwa, pompy paliwowe, roz-
ruszniki silników, rozruszniki noże do motocykli, silniki, świece 
do silników, tłoki do cylindrów, tłoki do amortyzatorów, tłoki 
do silników, tłoki, tłumiki, wały rozrządcze do silników pojaz-
dowych, wentylator do silników, wtryskiwacze paliwa do sil-
ników, zamiatarki drogowe, odkurzacz, części do odkurza-
cza, szczotki elektryczne, filtry do oczyszczania chłodnego 
powietrza w silnikach, szczotki druciane do maszyn, podno-
śniki do pojazdów, 8 Imadło samochodowe, lewarki urucha-
miane ręcznie, młotki awaryjne, narzędzia do wyciągania 
gwoździ, pompki ręczne, śrubokręty, narzędzia ręczne i klu-
cze nastawne, klucze imbusowe, klucze trzpieniowe 
do otworów, klucze do świec, klucze wielorozmiarowe, klu-
cze do kół, klucze fajkowe, klucze krzyżakowe, klucze telesko-
powe, wkrętaki, szczypce, szczypce tnące, łyżki do opon, ka-
librowniki do wentylacji, pistolety (narzędzia), oliwiarki, skro-
baczki do szyb, smarownice, gniazda świec zapłonowych, 
klucze do filtra oleju, klucze, lewarki, narzędzia do zdejmo-
wania opon, obcęgi, obcinacze do śrub, pasy do narzędzi, 
podnośniki do pojazdów, szczypce długie, kombinerki, ręcz-
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ne nożyce, stojaki na narzędzia, obcęgi, tarcze ścierne, torby 
na narzędzia, uchwyty do narzędzi, uchwyty do przeciąga-
nia przewodów, wiertarki, wiertła, pompki o napędzie ręcz-
nym, pompki do rowerów, klucze (narzędzia), nóż do cięcia 
tapet, noże, podnośniki (ogólnie), 9 Anteny radiowe, anteny 
samochodowe, adaptery do anten, adaptery antenowe, 
maszty antenowe, adaptery elektryczne, przedłużacze 
do kabli antenowych, bezpieczniki, bezpieczniki do pojaz-
dów, oprawy bezpieczników, prostowniki, przedłużacze 
elektryczne, przejściówki do urządzeń audio, przełączniki 
elektryczne, kable rozruchowe do silników, rozgałęziacze 
gniazda zapalniczki, przewody masowe, filtry przeciwszumo-
we, ładowarki samochodowe, urządzenia do ładowania, ada-
ptery do wtyczek, akcesoria do telefonów, wtyczki elektrycz-
ne, kable, etui na smartfony, pokrowce do urządzeń elek-
trycznych, powłoki kabli elektrycznych, urządzenia do nawi-
gacji, urządzenia do mierzenia odległości, urządzenia 
do transmisji dźwięku GPS, zestawy do korzystania z telefo-
nu, adaptery, adaptery do łączenia urządzeń medialnych, ła-
dowarki sieciowe, uchwyty grawitacyjne, ładowarki do urzą-
dzeń mobilnych, przewody elektryczne, przyrządy nawiga-
cyjne, słuchawki, ładowarki USB, końcówki do kabli, power-
banki, gniazda elektryczne, końcówki (elektryczność), aku-
mulatory elektryczne, akumulatorki, alarmy, drogowe światła 
sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki ratunkowe, koce gaśnicze, 
koce ratunkowe, zamki elektryczne, wskaźniki prędkości, 
kompasy (przyrządy pomiarowe), liczniki, maski ochronne, 
megafony, radia samochodowe, radia, rękawice ochronne, 
tablice sygnalizacyjne, kamery cofania do pojazdów, czujniki 
parkowania pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze 
do pojazdów, kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe, pa-
chołki drogowe, miary, miary stolarskie, syreny, przewody 
do lamp, przewody do żarówek, gniazdo do żarówki, wiązka 
do żarówek, urządzenia dźwiękowe, sygnały dźwiękowe, sy-
gnalizatory cofania, sygnalizatory do świateł, maty elektrycz-
ne, do podgrzewania (pojazdy), czujniki parkowania do po-
jazdów, ciśnieniomierze do kół, woltomierze, mierniki bieżni-
ka opon cyfrowe i analogowe, miary drewniany, testery aku-
mulatorów, testery szczelności łączniki elektryczne, licznik 
czasu jazdy, części pasów bezpieczeństwa, rozgałęziacze 
gniazda, zapalniczki, okulary ochronne, osłony ochronne 
na twarz, akumulatory, płyny do akumulatorów elektrycz-
nych regulatory napięcia do pojazdów, mierniki, karty pa-
mięci, termometry nie do celów medycznych, baterie, bate-
rie elektryczne do pojazdów, zegary kontrolne, okulary 
do jazdy nocnej, anteny, maszty do anten bezprzewodo-
wych, kompresory audio, kompresory sygnału, 11 Czajniki 
elektryczne, jonizatory powietrza, lampy ostrzegawcze, lam-
py bezpieczeństwa, latarki kieszonkowe, latarki elektryczne, 
wentylatory, ogrzewacze, patelnie elektryczne, rondle elek-
tryczne, garnki elektryczne, elektryczne odstraszacze zwie-
rząt, urządzenia do oświetlania, żarówki, żarówki samocho-
dowe, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki 
halogenowe, miniaturowe żarówki do oświetlenia, żarówki 
do lamp tylnych, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki 
do żarówki do oświetlenia, żarówki do lamp tylnych, żarówki 
do desek rozdzielczych, żarówki do reflektorów przednich, 
zestawy przejściowe do żarówek, zestawy oświetleniowe, 
lampy warsztatowe, żarówki LED, lampy dojazdy dziennej 
LED, lampki, oświetlenie do motocykli, rury oświetleniowe, 
elektrycznych, chłodziarki, filtry do klimatyzacji, garnki ter-
miczne, kubki termiczne, instalacje do filtrowania powietrza, 
instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, hydranty, lampy kie-
runkowe do rowerów, oprawki do lamp elektrycznych, od-
mrażacze do pojazdów, termofory, termosy, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządze-
nia klimatyzacyjne, filtry do urządzeń oświetleniowych, za-

palniczki i zapalarki, wentylatory do użytku osobistego, pal-
niki, palnik gazowy, kuchenki, bojlery gazowe, urządzenia 
do podgrzewania kleju, 12 Części wyposażenia pojazdów, 
części do zbiorników paliwa w pojazdach, chlapacze do po-
jazdów, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, 
klaksony do pojazdów, zapalniczki samochodowe, sztywne 
hole, siatki bagażowe do pojazdów, urządzenia do pompo-
wania opon, końcówki do pompowania, lusterka boczne 
do obserwowania martwego pola, lusterka wewnętrzne tyl-
ne, opaski na opony, wentyle do opon pojazdów, osłony 
do haków, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, zestawy 
pasów transportowych z napinaczami, pokrowce na kierow-
nice, popielniczki do pojazdów. uchwyty stosowane w po-
jazdach, uchwyty na kubek do pojazdów, uchwyty na tele-
fon do pojazdów, zestawy naprawcze do opon, zabezpie-
czenia wlewów paliwa, pokrowce na koła, pokrowce na opo-
ny, zestawy naprawcze do szyb, wycieraczki do szyb, wycie-
raczki przednie do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb 
przednich, wycieraczki do szyb tylnych, pióra do wyciera-
czek szyb tylnych. adaptery do wycieraczek pojazdów, gum-
ki piór wycieraczek, części do wycieraczek samochodowych, 
części i akcesoria do pojazdów, alarmy anty włamaniowe 
do pojazdów, bagażniki do pojazdów. bagażniki na narty 
do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, 
czopy do pojazdów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, 
hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, hulajnogi, kie-
rownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice 
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do po-
jazdów, klipsy przystosowane do mocowania części samo-
chodowych do nadwozi, kolce do opon, koła do pojazdów 
lądowych, korpusy opon, łańcuchy do motocykli. łańcuchy 
do samochodów, łaty do opon, maski do pojazdów, maski 
do silników pojazdów, maski silników pojazdów, mechanizm 
napędowy do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, na-
krętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze 
do szprych kół, nóżki do motocykli, nóżki do rowerów, obrę-
cze kół pojazdów, opony do pojazdów, osie pojazdów, pasy 
bezpieczeństwa, osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, 
piasty do kół, pompki powietrzne, siedzenia do pojazdów, 
silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do pojazdów, 
szprychy do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz, szyby 
do pojazdów, tapicerka do pojazdów, pokrowce na fotele 
pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, korki 
do zbiorników paliwa, przyczepy, kołpaki, antypoślizgowe 
przyrządy do opon, sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach, mastyksy do opon, opony rowerowe, piankowe wkład-
ki do opon, osłony do szyb samochodowych, maty koraliko-
we, 16 Pisaki, etykiety papierowe, chusteczki, kalendarze, ka-
talogi, podkładki na biurko, taśmy klejące, ilustrowane mapy, 
markery, nalepki na zderzaki samochodowe, nalepki na zde-
rzaki pojazdów, folia z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, klej do papieru lub użytku domowego, kleje do majster-
kowania, kleje do użytku biurowego, 17 Materiały gumowe 
do bieżnikowania opon, folie przyciemniające do szyb, folie 
na lusterka, folie statyczne na szyby, termokurczliwe, prze-
wody z tworzyw sztucznych, łapy naprawcze, uszczelki 
do rur, taśmy klejące, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne 
inne niż do użytku biurowego, guma, medycznego czy do-
mowego, węże z tworzyw sztucznych, termokurzliwe ko-
szulki do przewodów, fibra wulkanizowana, folia z celulozy 
regenerowanej, inna niż do pakowania, guma do bieżniko-
wania opon, izolatory, izolatory do kabli, izolatory do prze-
wodów elektrycznych, kauczuk wulkanizowany, kolejowe li-
nie, korki gumowe, lakier izolacyjny, liny gumowe, okładziny 
do sprzęgieł, okładziny hamulców, pierścienie gumowe, pier-
ścienie uszczelniające, rękawice izolacyjne, srebrna taśma 
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klejąca, taśmy izolacyjne, zderzaki amortyzujące gumowe, 
kleje izolacyjne, 18 Pokrowce skórzane, smycze dla psów, 
ścierki z irchy, imitacje skóry, etui na klucze, etui na karty, ku-
fry bagażowe, organizery podróżne przystosowane do ba-
gażu, parasole, pudełka ze skóry, zestawy podróżne, kuferki 
kosmetyczne, kosmetyczki, 20 Kanistry niemetalowe 
do wody, kanistry do niemetalowe do paliwa, kanistry nie-
metalowe do oleju, kanistry z zaworami, kanistry, kliny pod 
koła niemetalowe, listwy dekoracyjne do samochodów, na-
krętki niemetalowe do wentyli, akcesoria niemetalowe 
do mocowania pasów, akcesoria niemetalowe do mocowa-
nia telefonów, odbojniki odblaskowe niemetalowe, opaski 
niemetalowe do mocowania, ramki tablic rejestracyjnych, 
przyssawki z tworzyw sztucznych, folie pokrowce na fotele, 
taśmy rzepowe, tablice rejestracyjne, kłódki, pojemniki nie-
metalowe na paliwa płynne, poduszki dmuchane, poduszki 
do celów niemedycznych, rolety niemetalowe, 21 Czajniki 
do herbaty nieelektryczne, czajniki nieelektryczne, dzbanki, 
rękawice do polerowania, gąbki czyszczące do samochodu, 
konewki, lejki, lejki metalowe, lejki z tworzyw sztucznych, 
ścierki do polerowania z mikrofibry, ściereczki do polewania 
z mikrofibry, ściereczki czyszczące, rękawice do mycia samo-
chodów, rękawice ogrodnicze, ściągaczki do szyb, szczotki 
do czyszczenia i mycia, dozowniki mydła, miski plastikowe, 
siatki do konewek, odkurzacz nieelektryczny, szczotki, gąbki 
czyszczące, gąbki do użytku domowego, pojemniki na klej, 
szczotki do czyszczenia kół samochodowych, szczotki przy-
stosowane do pobierania środków czystości, szmatki 
do czyszczenia, ścierki do polerowania, ścierki do szorowa-
nia, ściereczki nasączone środkami czystości, ściereczki 
do nadawania połysku, 22 Liny, liny holownicze do samo-
chodów, liny elastyczne, listwy, pasy transportowe niemeta-
lowe, siatki maskujące, kable niemetalowe, niemetalowe pasy 
do transportu ładunków, pokrowce na pojazdy (plandeki), 
przykrycia maskujące, złączki niemetalowe, worki do trans-
portu, liny cumownicze osłony na ochronne na pojazdy, pa-
ski do zabezpieczania pakunków, pasy ładunkowe, pasy mo-
cujące, przyrządy do mocowania bagażu na pojazdach, urzą-
dzenia w postaci elastycznych lin do podtrzymywania towa-
rów na pojazdach, urządzenia w postaci elastycznych lin 
do zabezpieczenia towarów na pojazdach, taśmy holowni-
cze, 24 Maty welurowe, narzuty na kanapy do samochodów, 
ręczniki do osuszania, zasłony do szyb samochodowych, 
koce piknikowe, moskitiery, ręczniki do rąk, zasłony, 26 taśmy 
rzepowe, 27 Dywaniki, maty samochodowe, maty antypośli-
zgowe, maty podłogowe, ochroniacze (maty) na obcasy za-
pobiegające otarciom podczas jazdy, maty do siedzenia, wy-
kładzina samochodowa.

(210) 533669 (220) 2021 09 07
(731) MAZUR TOBIASZ ARTUR, Spytkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO ZATORSKIE

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Shandy [napój składają-
cy się z piwa i lemoniady], Napoje bezalkoholowe.

(210) 534258 (220) 2021 09 21
(731) OLENDER MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OLMET, 
Rupin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLMET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Giętarki, Narzędzia [części maszyn], Uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], Walcarki, Narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, 8 Narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym.

(210) 534391 (220) 2021 09 23
(731) KOCIELNIK KAROL MIND AND BODY WORK,  

Huta Żelechowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIND AND BODY WORK

(531) 27.05.01, 03.07.21, 26.01.04, 05.03.20, 26.01.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Emul-
sje do ciała, Esencje i olejki eteryczne, Kadzidełka, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy 
ochronne, Kremy odżywcze, Kremy kosmetyczne, Kremy sa-
moopalające [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy 
z filtrem przeciwsłonecznym, Maseczki do twarzy i ciała, Maski 
kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, 
Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Odżywki 
do włosów, Odżywki do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki 
do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Pe-
elingi złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Pianki [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny 
do włosów i ciała, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depila-
cji i golenia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do opalania, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do włosów, Serum do celów kosme-
tycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Szampony, Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła 
do kąpieli, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla dzieci, 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 25 Bielizna, Obuwie, Czap-
ki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, 
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakry-
cia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dre-
sowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież 
treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dzie-
cięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziew-
częca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, 
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Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Komi-
niarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszulki polo, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki znadrukami, 
Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ociepla-
cze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych wła-
ściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domo-
we, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle 
z tworzyw sztucznych, Piżamy, Szlafroki, Podomki [szlafroki], 
Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna, Bielizna nocna, Bieli-
zna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bie-
lizna dla mężczyzn, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, 41 Szkolenie w zakresie zdrowia 
i wellness, Usługi szkół pielęgnacji urody, Nauczanie w zakre-
sie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi edukacyjne 
związane z zabiegami terapeutycznymi, Seminaria edukacyj-
ne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne doty-
czące terapii kosmetycznej, Instruktaż w zakresie pielęgnacji 
ciała, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Pływalnie 
[baseny], Udostępnianie basenów kąpielowych, Prowadzenie 
basenów kąpielowych, Udostępnianie publicznych obiektów 
z basenami do kąpieli, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Nauczanie w dziedzi-
nie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Kursy szko-
leniowe związane z medycyną, Usługi edukacyjne z zakresu 
medycyny, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-
cych zagadnień medycznych, Kursy szkoleniowe, Informacja 
o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera 
personalnego, Usługi trenerskie, 44 Usługi saun, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu saun, Usługi w zakresie udostępniania 
saun, Usługi łaźni, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostęp-
nianie łaźni tureckich, Łaźnie publiczne [w celach higienicz-
nych], Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Ma-
saże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Aro-
materapia, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Usługi medyczne, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Usługi opieki medycznej, Udostępnianie wanien do gorą-
cych kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, 
Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, Usługi w za-
kresie hydroterapii, Ośrodki zdrowia, Usługi SPA medycznych, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 

Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej świad-
czone przez uzdrowiska [SPA], Kąpiele lecznicze, Fizjoterapia, 
Manicure, Masaż, Salony piękności, Sanatoria [usługi], Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi psychologów, 
Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Po-
radnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi kosmetyczne w zakre-
sie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 
Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [SPA], Usługi SPA.

(210) 534826 (220) 2021 10 02
(731) BRZOSKWINIA TOMASZ MULTIMED, Kryspinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ES’TE ESTETICA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 44 Usługi związane z ochroną zdrowia ludz-
kiego, diagnostyką medyczną, usługi wynikające z praktyki 
lekarskiej polegające na czynnościach związanych z ochro-
ną zdrowia i ratowaniem życia pacjentów, prowadzenie 
jednostek medycznych jak kliniki, szpitale, gabinety: stoma-
tologiczne, ortodontyczne, chirurgii plastycznej, dermato-
logiczne, rehabilitacyjne, usługi: pielęgniarskie, położnicze, 
pogotowia ratunkowego, poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne, paramedyczne obejmujące działalności fizykote-
rapeutów oraz działalność w takich dziedzinach jak: optome-
tria, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia 
logopedyczna, homeopatia, akupunktura, usługi związane 
z odnową biologiczną, prowadzenie gabinetów spa, salo-
nów kosmetycznych, salonów regeneracyjnych: skóry i wło-
sów, mięśni, układu kostnego, opracowywanie raportów do-
tyczących: ochrony zdrowia, farmacji, testowania leków.

(210) 534848 (220) 2021 10 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE 

POLSKIE KIEŁBASA MYŚLIWSKA na deskę wędlin 
BEZ DODATKU FOSFORANÓW GLUTAMINIANU 
MONOSODOWEGO Wyprodukowano w Polsce 
z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE.
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(531) 08.05.03, 25.07.01, 05.07.02, 05.03.11, 05.03.13, 02.09.01, 
25.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Ma-
gazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 535055 (220) 2021 10 08
(731) DECZYŃSKI DAVID, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD Kancelaria Adwokacka Adwokat David Deczyński

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności, Usługi alternatywnego rozwiązywa-
nia sporów, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagad-
nień prawnych.

(210) 535305 (220) 2021 10 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL-

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) SERNIK MAMUSI
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lo-
dowe, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako 
lody), lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, galaretki 
owocowe (jako słodycze).

(210) 535589 (220) 2021 10 23
(731) TOMCZAK MARIUSZ MGF-PRINTNGO.PL, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stickitex PREMIUM TEXTILE STICKERS

(531) 26.04.18, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Dekoracyjne naklejki na kaski, Naklejki, Naklej-
ki dekoracyjne do podeszew obuwia, Naklejki [kalkomanie], 
Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Ozdobne naklejki do piast kół samochodowych, 40 Dru-
kowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie 
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie 
dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu ki-
nematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie 
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury, 
Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie 
na wełnie, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo 
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i rekla-
mowych, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Druko-
wanie offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opa-
kowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie 
przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie 
szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie, wywoływanie 
zdjęć i filmów, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla 
osób trzecich, Drukowanie wzorów na dywanach, Drukowa-
nie zdjęć, Drukowanie znaczków.

(210) 535698 (220) 2021 10 26
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P2

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Etui do ładowania papierosów elektronicz-
nych, Elektroniczne pudełka na papierosy z możliwością 
doładowania, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo bezal-
koholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki wa-
rzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy bezalko-
holowe do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i mikroelementami, Napoje izoto-
niczne, Aperitify bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody ga-
zowane, Preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, 
napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych 
wód mineralnych, Napoje energetyczne, Napoje energe-
tyczne z kofeiną, 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
Alkohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskopro-
centowe, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje spirytuso-
we, Wina, Wina musujące, Wódki, Likiery, Nalewki owocowe 
alkoholowe, nie do celów medycznych, Nalewki gorzkie, 
Aperitify, Cydry alkoholowe, Koktajle, Miód pitny, Wyciągi 
z owoców alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, Esencje alko-
holowe, 34 Przewodowy waporyzator do elektronicznych 
papierosów i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń 
surowy lub preparowany, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, 
papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych papierosów, 
tytoń fajkowy, tytoń do żucia, tytoń tabakowy, papierosy 
kretek do celów innych niż medyczne, Snus, Substytuty tyto-
niu (nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, w tym 
bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, 
puszki tytoniowe, pudełka na papierosy i popielniczki, fajki, 
aparaty kieszeniowe do zwijania papierosów, zapalniczki, Za-
pałki, Patyczki tytoniowe, Wyroby tytoniowe do podgrzewa-
nia, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwolnienia aerozolu zawie-
rającego nikotynę do inhalacji, Płynne roztwory nikotyny 
do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne 
urządzenia do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy 
elektroniczne jako substytut tradycyjnych papierosów, Urzą-
dzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego ni-
kotynę, Waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, 
Tytoń i produkty tytoniowe, Substytuty tytoniu, Artykuły dla 
palaczy do elektronicznych papierosów, Części i wyposaże-
nie wszystkich wyżej wymienionych produktów ujęte w kla-
sie 34, Urządzenia do gaszenia podgrzewanych papierosów, 
cygar i podgrzewanych patyczków tytoniowych, Futerały 
ochronne i futerały na elektroniczne papierosy i elektronicz-
ne urządzenia do palenia.

(210) 535830 (220) 2021 10 27
(731) LESIŃSKA AGNIESZKA PRZEDSZKOLE NIEBIESKA 

CIUCHCIA SPÓŁKA CYWILNA, Leszno;  MAĆKOWIAK 
DOMINIKA PRZEDSZKOLE NIEBIESKA CIUCHCIA 
SPÓŁKA CYWILNA, Leszno
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niebieska Ciuchcia Przedszkole

(531) 18.01.11, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Przedszkola.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535935 (220) 2021 10 28
 (310) 83259 (320) 2021 05 10 (330) JM
(731) Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHAT’S YOUR FLAVOUR

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, 
Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, 
Artykuły dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy papieroso-
we, Filtry papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręca-
nia papierosów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu 
w papierowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Kartridże 
do papierosów elektronicznych, Płyny do papierosów elek-
tronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania, Urządze-
nia i części do urządzeń służących do podgrzewania tytoniu, 
Substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, Papierośnice, Pudełka na papierosy, 
Snus z tytoniem, Tabaka z tytoniem, Snus bez tytoniu, Ta-
baka bez tytoniu, Beztytoniowe doustne saszetki z nikotyną 
(nie do użytku medycznego), 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą e-papierosów, papierosów elektro-
nicznych, płynów do papierosów elektronicznych, tytoniu, 
artykułów dla palaczy, zapałek, waporyzatorów osobistych 
i papierosów elektronicznych osobistych oraz aromatów 
i rozwiązań do nich, Zarządzanie relacjami z klientem, Usługi 
lojalnościowe dla klientów, Organizacja i zarządzanie pro-
gramami lojalnościowymi dla klientów, Wszystkie te usługi 
związane wyłącznie z papierosami elektronicznymi, elektro-
nicznymi urządzeniami do palenia oraz bateriami i akumu-
latorami do papierosów elektronicznych i elektronicznych 
urządzeń do palenia, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Reklama w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi 
realizacji zamówień, mianowicie administracyjne przetwa-
rzanie i organizowanie zamówień zakupu, usługi elektronicz-
nego przetwarzania zamówień, udzielanie informacji w celu 
wsparcia wyboru towarów konsumenckich spełniających 
potrzeby konsumenta, usługi reklamowe i promocyjne dla 
innych, zarządzanie i lokalizowania kart kredytowych, kart 
debetowych, kart podarunkowych, kart przedpłaconych, 
kart z odroczoną płatnością i innych form transakcji płatni-
czych dla celów biznesowych, wydawanie i dostarczanie po-

kwitowań płatności elektronicznych i transakcji płatniczych, 
elektroniczne przetwarzanie zamówień dla innych, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące wszyst-
kich wyżej wymienionych usług, 42 Dostarczanie systemu 
internetowego i portali internetowych w dziedzinie handlu 
między przedsiębiorstwami a konsumentami, Usługi dorad-
cze, konsultingowe i informacyjne dotyczące wszystkich wy-
żej wymienionych usług.

(210) 535993 (220) 2021 11 02
(731) SENSMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SÉNSMI

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do rzęs, 5 Suplementy diety, Suplemen-
ty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety za-
wierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety 
zawierające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Su-
plementy diety zawierające ze sproszkowanymi jagodami 
acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów.

(210) 536064 (220) 2021 11 04
(731) Virgin Enterprises Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virgin

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazu, Nagrania audio, nagrania 
audiowizualne, Pobieralne nagrania audio, nagrania audio-
wizualne do pobrania, Pobieralna muzyka cyfrowa, Podca-
sty, podcasty do pobrania, Sprzęt do przetwarzania danych, 
Komputery, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie kom-
puterowe i oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do świadczenia usług bankowych, usług finansowych, usług 
zarządzania rachunkiem bankowym, usług przekazów pie-
niężnych, usług płatniczych, analiz finansowych i sprawoz-
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dań finansowych, usług zarządzania finansami, zarządzania 
organizacjami charytatywnymi oraz usług informacyjnych 
dotyczących bankowości i finansów, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku w związku z usługami bankowymi, 
ubezpieczeniowymi i finansowymi, usługami przekazów 
pieniężnych i zarządzaniem sprawami finansowymi, Opro-
gramowanie aplikacji mobilnych lub interfejsu do telefonów 
komórkowych i urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
i platformy oprogramowania komputerowego związane 
z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i pro-
gramami motywacyjnymi, Oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie komputerowe do pobrania i aplikacje 
mobilne do pobrania do świadczenia usług w dziedzinie 
zdrowia i dobrego samopoczucia, muzyki i rozrywki, ludzi 
i planety, telekomunikacji i mediów, podróży i wypoczynku, 
Programy komputerowe do zarządzania danymi, Oprogra-
mowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, 
Oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku w związku 
z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i pro-
gramami motywacyjnymi, Oprogramowanie użytkowe 
do pobrania do użytku w związku z programami lojalnościo-
wymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, 
Oprogramowanie aplikacji komputerowych do przesyłania 
strumieniowego treści audiowizualnych za pośrednictwem 
Internetu, Oprogramowanie komputerowe i urządzenia tele-
komunikacyjne umożliwiające połączenie z bazami danych 
i Internetem, Urządzenia do strumieniowego przesyłania 
multimediów cyfrowych, Oprogramowanie wirtualnej rze-
czywistości, Oprogramowanie do gier w rzeczywistości wir-
tualnej, Zestawy słuchawkowe do rzeczywistości wirtualnej, 
Oprogramowanie do wirtualnych klas, Urządzenia telekomu-
nikacyjne, Mobilne urządzenia telekomunikacyjne, Kompu-
tery kieszonkowe (PDA), kieszonkowe komputery osobiste, 
telefony komórkowe, Pokrowce na telefony komórkowe, etui 
na telefony komórkowe, Publikacje elektroniczne (do pobra-
nia), Krokomierze, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Go-
gle sportowe, Urządzenia do nadawania, transmisji, odbiera-
nia, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania 
programów radiowych i telewizyjnych oraz innych danych 
audio, wideo i obrazowych, Urządzenia do nadawania, trans-
misji, odbioru, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i de-
kodowania treści mediów cyfrowych, Satelity, Magnetyczne 
nośniki danych, Cyfrowe nośniki do nagrywania, Filmy kine-
matograficzne, Oprogramowanie do gier komputerowych, 
Karty kodowane magnetycznie do przenoszenia danych, Ko-
dowane karty lojalnościowe, Kodowane karty podarunkowe, 
Karty wielofunkcyjne do usług finansowych, Karty obciąże-
niowe, karty gotówkowe, karty bankowe, karty czekowe, kar-
ty kredytowe, karty debetowe, Kodowane karty inteligentne, 
Radia, Anteny i anteny do radia, Słuchawki do radia, Zestawy 
radiowe, Mobilne radiowe urządzenia nadawcze, Elemen-
ty montażowe do radia, Centra muzyczne zawierające od-
biorniki radiowe i telewizyjne, Radiotelefony, Elektroniczna 
baza danych umożliwiająca zarejestrowanym organizacjom 
charytatywnym obsługę darowizn i ubieganie się o pomoc 
w postaci darowizn, Aparatura i instrumenty dydaktyczne, 
Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Spektrografy astrono-
miczne, Automatyczne czujniki do śledzenia słońca, Kable 
do elektrycznych i optycznych systemów transmisji sygna-
łów, Telefony satelitarne, Nadajniki satelitarne, Aparatura na-
ukowa, Odbiorniki satelitarne, Astrometryczne urządzenia 
i przyrządy pomiarowe, Procesory satelitarne, Urządzenia 
i przyrządy do odbioru i dekodowania transmisji satelitar-
nych, Urządzenia do przetwarzania sygnałów, Sygnały świetl-
ne lub mechaniczne, Urządzenia do transmisji sygnałów, 
Części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towa-

rów, 16 Papier, tektura, Druki, Materiał introligatorski, Fotogra-
fie, Materiały piśmienne, Kleje do artykułów papierniczych 
lub do użytku domowego, Materiały dla artystów, Pędzle 
malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
aparatury), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce 
drukarskie, Karty plastikowe, Publikacje drukowane, Książ-
ki, komiksy, dzienniki, albumy, gazety, czasopisma, plakaty, 
Kalendarze, Przewodniki, Broszury, Rozkłady jazdy, Cenniki, 
Czasopisma pokładowe, Ulotki promocyjne, Publikacje rekla-
mowe, Reklamy drukowane, Tablice reklamowe z kartonu lub 
papieru, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Papiero-
we torby, Drukowane programy, Przybory do pisania, Długo-
pisy, ołówki, kredki, Gumki, Linijki, Temperówki do ołówków, 
Piórniki i futerały na przybory piśmienne, Pojemniki na ołów-
ki, Albumy fotograficzne, Segregatory kołowe, Skoroszyty, 
Notatniki, Terminarze, Pocztówki, Rysunki (grafika), Naklejki, 
Kalkomanie, Szablony, Czeki podróżne, druki na przekazy 
pieniężne, formularze przekazy pieniężne, Banknoty, Bony, 
czeki bankowe, książeczki czekowe, książeczki wpłat, Klip-
sy do pieniędzy, Teczki na dokumenty, Karty papierowe 
do użytku w ramach programów lojalnościowych, nagród, 
rabatów i zachęt, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 536102 (220) 2021 11 04
(731) PARZONKA MAGDALENA OKNONET.PL, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) windoorexpert

(531) 27.05.01, 24.17.07, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 9 Informacje i dane zapisane w postaci elektro-
nicznej, Pliki w postaci elektronicznej, Publikacje w postaci 
elektronicznej, w tym: teksty i publikacje internetowe, arty-
kuły prasowe, obrazy i prezentacje multimedialne, publikacje 
naukowe i popularnonaukowe, raporty, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, książki, gazety, czasopisma, podręczniki, 
biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki, ka-
talogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowi-
dze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawia-
domienia i zaproszenia, materiały reklamowe i promocyjne, 
diagramy, mapy i plany, rysunki i fotografie, Elektroniczne, 
cyfrowe i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dys-
ki) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski zewnętrz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
umożliwiające komunikację za pośrednictwem Internetu, 
sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sie-
ci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urzą-
dzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe 
do przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, syn-
chronizacji, przetwarzania, przechowywania i odtwarzania 
informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania 
komputerowego oraz plików i publikacji w postaci elektro-
nicznej, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line 
z portalami internetowymi i bazami danych, Aplikacje mobil-
ne do pobierania, instalowania i stosowania na przenośnych 
urządzeniach elektronicznych służących do komunikacji 
oraz przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, syn-
chronizacji, przetwarzania, przechowywania i odtwarzania 
informacji, danych, dźwięków i obrazów, 16 Papier, tektu-
ra i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, 
Wszelkie materiały drukowane, Informacje i dane zapisane 
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na nośnikach papierowych, w tym: artykuły prasowe, teksty, 
obrazy, publikacje, w tym publikacje naukowe i popularno-
naukowe, raporty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biuletyny, prospek-
ty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze, 
albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, 
repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia i zaprosze-
nia, drukowane materiały reklamowe i promocyjne, diagra-
my, mapy i plany, rysunki i fotografie, Zeszyty, Notesy, Bloczki 
do pisania, Papier listowy, Koperty, Papeteria, Teczki, Skoro-
szyty, Papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na do-
kumenty, Materiały piśmienne, Przybory do pisania, w tym: 
długopisy, ołówki i pióra, Zestawy przyborów do pisania, 
Piórniki, Etui na pióra, Podstawki do długopisów i ołówków, 
Przyciski do papieru, torby i torebki kartonowe i papierowe, 
Opakowania wykonane z papieru, tektury i tworzyw sztucz-
nych, Pudła i pudełka kartonowe i papierowe, Chorągiewki 
papierowe, Szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, tektury 
lub papieru, 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży, także po-
przez portale internetowe, materiałów budowlanych, Usługi 
pośrednictwa sprzedaży, także poprzez portale interneto-
we, stolarki budowlanej, w tym stolarki otworowej, okiennej 
i drzwiowej, Usługi pośrednictwa sprzedaży, także poprzez 
portale internetowe, osprzętu do stolarki budowlanej, Usługi 
pośrednictwa sprzedaży, także poprzez portale internetowe, 
maszyn do produkcji stolarki budowlanej i osprzętu do sto-
larki budowlanej, Usługi pośrednictwa, także poprzez por-
tale internetowe, w zawieraniu umów dotyczących świad-
czenia usług budowlanych, remontowych i montażowych, 
Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży 
w odniesieniu do materiałów budowlanych, stolarki budow-
lanej, osprzętu do stolarki budowlanej oraz maszyn do pro-
dukcji stolarki budowlanej i osprzętu do stolarki budowlanej, 
Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży 
w odniesieniu do usług budowlanych, remontowych i mon-
tażowych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji 
sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji 
o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i mar-
ketingowym, świadczone również za pośrednictwem sieci 
informatycznych, portali internetowych i mediów społecz-
nościowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materia-
łów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, 
katalogów, gazetek, prospektów i broszur, Usługi w zakresie 
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakre-
sie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, 
Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi 
w zakresie sprzedaży powierzchni na cele reklamowe oraz 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam w prasie, na porta-
lach internetowych i w mediach społecznościowych, Usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, 
targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach 
reklamowych i promocyjnych, Usługi informacyjne, kon-
sultacyjne i doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
i handlowej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej i handlowej, Usługi w zakresie badania opinii publicznej, 
Usługi w zakresie badania rynku, Usługi w zakresie przygoto-
wywania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usługi w zakresie 
sporządzania informacji statystycznych, Usługi w zakresie 
sporządzania raportów, w tym raportów w wersji papiero-
wej, elektronicznej lub internetowej, dotyczących przed-
siębiorstw reprezentujących szeroko rozumianą branżę bu-
dowlaną, w tym również branżę stolarki budowlanej, Usługi 
w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami infor-
matycznymi zgromadzonymi w pamięci komputerów oraz 
w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w pli-

kach i bazach komputerowych, Usługi w zakresie wyszuki-
wania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci 
bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania danych 
do komputerowych baz danych oraz sortowania, systema-
tyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach 
danych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze do-
tyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 Usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia, w szczególności w zakre-
sie materiałów budowlanych i/lub usług budowlanych, re-
montowych i montażowym, Usługi w zakresie organizowa-
nia, prowadzenia i obsługi zjazdów, konferencji, kongresów, 
seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów, Usługi w zakresie 
pisania i publikowania tekstów innych, aniżeli teksty pro-
mocyjne i reklamowe, Usługi w zakresie przygotowywania 
do publikacji i publikowania w wersji papierowej oraz w wer-
sji elektronicznej i internetowej następujących materiałów, 
nie będących materiałami promocyjnymi ani reklamowymi: 
artykuły prasowe, publikacje naukowe i popularnonaukowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, 
gazety, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, 
wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, ra-
porty, indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i roz-
kłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, diagramy, 
mapy i plany, obrazy, rysunki i fotografie, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw, pokazów, 
loterii, zawodów i konkursów w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze 
dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 536493 (220) 2021 11 15
(731) FUNDACJA ZIKARON, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ZIKARON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.15, 07.05.13, 07.05.25
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 536634 (220) 2021 11 19
(731) BIG LITTLE STORIES SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Big little stories

(531) 18.05.06, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Pieluchy dla niemowląt i do-
rosłych, Otulacze do pieluch, Pieluchy [pieluszki dziecięce], 
Pieluchomajtki dziecięce, Pielucho-majtki (Dziecięce -), Pie-
luchy wielorazowe, Pieluchy materiałowe, Pieluchy dla nie-
mowląt, Pieluchy tetrowe, Pieluchy z materiałów tekstylnych, 
Pieluchy bambusowe, Pieluchy bawełniane, Wkładki lakta-
cyjne, Wkładki wielorazowe, Podpaski wielorazowe, Wkłady 
do pieluch, 18 Torby na pieluchy, Etui na pieluchy, Artykuły 
podróżne [walizki, torby], Chusty do noszenia niemowląt, 
Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby 
podróżne, Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt do nosze-
nia na ciele, Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt, Saszetki 
biodrowe, Saszetki męskie, Sportowe torby, Szkolne (Torby -), 
Szkolne (Tornistry -), Torby, Tekstylne torby na zakupy, Torby 
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na akcesoria do przewijania, Torby na buty, Torby na odzież 
sportową, Torby na ubrania, Torby na ramię, Torby na pie-
sze wycieczki, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Chusteczki tekstylne, Bielizna pościelowa dla 
niemowląt, Kapy na łóżka, Koce dla niemowląt, Koce do łó-
żeczek dziecięcych, Koce piknikowe, Koce wełniane, Kocy-
ki dla niemowląt [rożki], Kołdry, Narzuty, Narzuty do łóże-
czek dziecięcych, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek 
dziecięcych, Śpiworki dla niemowląt, Bielizna pościelowa 
i koce, Myjki do twarzy, Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręcz-
niki [tekstylne] dla niemowląt, Ręczniki z kapturem, Dzianiny 
z przędzy wełnianej, Pościel do łóżeczek dziecięcych, Pościel 
do wózków dziecięcych, Pościel, 25 Pieluchomajtki [odzież], 
Majtki dla niemowląt, Majtki dziecięce [odzież], Majtki, Czap-
ki wełniane, Odzież wełniana, Skarpetki wełniane, Wełniane 
rajstopy, Nakrycia głowy, Bandany, Bandany na szyję, Chustki 
na głowę, Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki jako 
nakrycia głowy, Kominiarki, Kaszkiety, Opaski na głowę, Ter-
moaktywne nakrycia głowy, Odzież, Bielizna osobista i noc-
na, Bielizna dla niemowląt, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, 
Body niemowlęce, Ciążowa bielizna nocna, Funkcjonalne ko-
szulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, 
Piżamy, Szlafroki, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bermudy, Bez-
rękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Dolne części strojów niemowlęcych, Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i małych dzieci, Kaftany, Kamizelki [bezrękaw-
niki], Kąpielowe kostiumy, Kombinezony dla niemowląt i ma-
łych dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Koszulki dla dzieci, 
Kurtki, Legginsy, Letnie ubranka dla dzieci, Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Odzież ciążowa, Odzież dziecięca, Odzież 
dziana, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla niemowląt, 
Pajacyki dla dzieci [odzież], Palta, Owijacze, Płaszcze plażo-
we, Podkoszulki, Powijaki dla niemowląt, Rampersy, Ręka-
wiczki jako odzież, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, 
Skarpetki, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Spodnie dziecięce, Spodnie nieprzemakalne, Su-
kienki dla niemowląt i małych dzieci, Szaliki, Szorty, Ubrania 
codzienne, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla nowo-
rodków, Wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 536791 (220) 2021 11 23
(731) SIC RZUCIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SICOL
(510), (511) 1 Chemiczne środki i preparaty dla przemysłu.

(210) 536814 (220) 2021 11 23
(731) GAMING TECH ESPORTS MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGADUSZKI

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie komu-
nikacyjne, Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowa-
nie], Platformy oprogramowania do zarządzania współpra-
cą, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Podcasty, Nagrania audio i wideo, 44 Usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia mowy, Terapia 
mowy i słuchu.

(210) 536855 (220) 2021 11 24
(731) MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrane taśmy wideo, Gry wideo, Gry kompu-
terowe, Filmy, Magnesy, Etui na telefon, Pendrive, Opakowa-
nia CD, 16 Znaczki pocztowe, Pocztówki, Zakładki do ksią-
żek, Notesy, Zeszyty, Kalendarze, Książki, Katalogi, Materiały 
piśmienne, Prospekty, Notatniki, Komiksy, Broszury, Plany 
miast, Drukowane foldery informacyjne, Widokówki, Foto-
grafie, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Papeterie, Znaczki pamiątkowe, 
Plakaty, Naklejki, Pinsy, Wydawnictwa, teczki z papieru, teczki 
z tektury, teczki na dokumenty, 21 Kubki ceramiczne, Kubki, 
Butelki na napoje, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
28 Puzzle, Gry planszowe, Przenośne gry komputerowe, Za-
bawki, 35 Reklama, Reklama w prasie, Reklama billboardowa, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Reklamy radiowe, Komputerowe bazy 
danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym 
zakresie, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Sprzedaż (promocja -) dla 
osób trzecich, Reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulot-
ki, prospekty, druki, próbki), Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Reklama informacyjna w zakresie historii 
i sztuki, reklama telewizyjna, Organizacja wystaw reklamo-
wych, Fotokopiowanie, Wystawy (organizacja) w celach han-
dlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
promocja filmów na rzecz osób trzecich.

(210) 536859 (220) 2021 11 24
(731) MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 07.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 25.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrane taśmy wideo, Gry wideo, Gry kompu-
terowe, Filmy, Magnesy, Etui na telefon, Pendrive, Opakowa-
nia CD, 16 Znaczki pocztowe, Pocztówki, Zakładki do ksią-
żek, Notesy, Zeszyty, Kalendarze, Książki, Katalogi, Materiały 
piśmienne, Prospekty, Notatniki, Komiksy, Broszury, Plany 
miast, Drukowane foldery informacyjne, Widokówki, Foto-
grafie, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Papeterie, Znaczki pamiątkowe, 
Plakaty, Naklejki, Pinsy, Wydawnictwa, teczki z papieru, teczki 
z tektury, teczki na dokumenty, 21 Kubki ceramiczne, Kubki, 
Butelki na napoje, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
28 Puzzle, Gry planszowe, Przenośne gry komputerowe, Za-
bawki, 35 Reklama, Reklama w prasie, Reklama billboardowa, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
korespondencyjna, Reklamy radiowe, Komputerowe bazy 
danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym 
zakresie, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Sprzedaż (promocja -) dla 
osób trzecich, Reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulot-
ki, prospekty, druki, próbki), Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Reklama informacyjna w zakresie historii 
i sztuki, reklama telewizyjna, Organizacja wystaw reklamo-
wych, Fotokopiowanie, Wystawy (organizacja) w celach han-
dlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
promocja filmów na rzecz osób trzecich.

(210) 536869 (220) 2021 11 24
(731) KOZANECKI BARTOSZ GRUPA KNB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rolka SUSHI

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne.

(210) 536953 (220) 2021 11 26
(731) SHANGHAI YOUNG STRONG INTERNATIONAL TRADE 

CORP., LTD, Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autoparts

(531) 27.05.01, 25.03.99
(510), (511) 7 Pompy paliwowe do pojazdów lądowych, 
Pompy wody do pojazdów, Pompy olejowe do silników 
pojazdów lądowych, Zawory ciśnieniowe [części maszyn], 

Zawory przełączające sterowane sprężonym powietrzem, 
Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
Wentylatory do silników, Świece zapłonowe do silników 
pojazdów lądowych, Wały korbowe, Sprężyny amortyzują-
ce do maszyn, Łożyska do silników, 9 Elektryczne instala-
cje przeciwwłamaniowe, Alarmy antywłamaniowe, Baterie 
elektryczne do pojazdów, Czujniki, Przekładnik prądowy, 
Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Urzą-
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Pręd-
kościomierze do pojazdów, Kamery do desek rozdzielczych, 
Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokła-
dowe], 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Hamulce 
do pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Piasty kół pojazdów, 
Podwozia samochodów, Obręcze do piast kół, Samochody 
(Amortyzatory do -), Sprzęgła do pojazdów lądowych, Sil-
niki odrzutowe do pojazdów lądowych, Hamulcowe klocki 
do pojazdów lądowych, Wycieraczki do przednich szyb, 
Tapicerka do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Lu-
sterka wsteczne.

(210) 536989 (220) 2021 11 26
(731) PUSZCZEWICZ MARTA WOMAN’S WORTH, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Woman’s Worth
(510), (511) 35 Agencja public relations, Badania w zakresie 
public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w zakresie public relations, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie 
public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie public 
relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
Usługi public relations, Usługi doradztwa w zakresie public 
relations, Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza 
trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, 
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artyku-
łów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Ba-
dania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie 
strategii marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarzą-
dzania marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w za-
kresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama i marketing, Reklama korespondencyj-
na, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, Doradztwo związane z zarządzaniem, Zarządzanie 
w zakresie zamówień w handlu, Usługi doradztwa związa-
ne z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Analizy 
w zakresie marketingu, Doradztwo i informacja dotycząca 
rachunkowości, Księgowość i rachunkowość.
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(210) 537041 (220) 2021 11 29
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 35’ IQOS VEEV ŁADOWANIE W 35 MINUT

(531) 01.15.03, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, 
tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy 
ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], Substytu-
ty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla palaczy, 
w tym bibułki papierosowe i gilzy, filtry papierosowe, puszki 
na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, urzą-
dzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, 
Zapałki, Pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do pod-
grzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące 
do podgrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania 
aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roz-
twory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Elektroniczne przyrządy do palenia, Papierosy 
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik trady-
cyjnych papierosów, Urządzenia elektroniczne do inhalacji 
aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla 
palaczy, produkty tytoniowe i substytuty tytoniu, Przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
Urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, Elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 537053 (220) 2021 11 29
(731) WYDRO JAN 1. JAN WYDRO LOCK - TEL, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Style COUTURE

(531) 11.07.03, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 21 Kubki ceramiczne, 28 Śmieszne gadżety 
na imprezy, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety 
[atrapy], 40 Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie 
koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówie-
nie, ozdobnych wzorów na odzież.

(210) 537070 (220) 2021 11 25
(731) SMOŁKA EWA STUDIO FORMAT, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) episteme

(531) 02.01.22, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Publikowanie książek.

(210) 537089 (220) 2021 11 30
(731) MAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topilec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAD

(531) 15.07.04, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.01.25, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 9 Urządzenia pomiarowe, Cyfrowe mierniki mo-
mentu obrotowego, Urządzenia do pomiaru momentu ob-
rotowego, Przetworniki momentu obrotowego.

(210) 537093 (220) 2021 11 30
(731) FUNDACJA POLSKA AKADEMIA OKULISTYKI, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAO POLSKA AKADEMIA OKULISTYKI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.09, 16.03.25
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do użytku okuli-
stycznego, Preparaty farmaceutyczne do użytku w okuli-
styce, Preparaty farmaceutyczne do chirurgii okulistycznej 
i wewnątrzgałkowej, Środki lepkosprężyste do celów okuli-
stycznych, 10 Przyrządy okulistyczne, Przyrządy lecznicze 
na użytek okulistyki, Okulistyczne przyrządy diagnostyczne, 
Lasery do celów okulistycznych, Okulistyczne nożyki mikro-
chirurgiczne, Fotele do badań wykonane specjalnie do użyt-
ku medycznego, Aparatura do masażu oczu, Aplikatory 
kropli do oczu, Implanty wewnątrzoczne do zmiany koloru 
oczu wykonane z materiałów sztucznych, Kubeczki do prze-
mywania oczu do celów medycznych, Urządzenia do bada-
nia oczu, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do oczu do ce-
lów medycznych, 41 Edukacja, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Multime-
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dialne wydania czasopism, Publikacja kalendarzy, Edukacja 
dorosłych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja [nauczanie], 
Edukacja zawodowa, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Sympozja związane z edukacją, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, 44 Opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, Usługi okulistyczne, Ambu-
latoryjna opieka medyczna, Domy opieki nad starszymi ludź-
mi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Medyczna opieka pielęgniarska, Świadczenie 
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pie-
lęgniarską lub medyczną, Usługi domów opieki nad ludźmi 
starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną.

(210) 537110 (220) 2021 11 30
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) GastroSept
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje leczni-
cze, Tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
multiwitaminowo - multiminerałowe, Preparaty witamino-
we, Dodatki odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Ko-
rzenie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne 
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów 
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole 
lecznicze, Nalewki do celów leczniczych, Napary do celów 
leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy mi-
neralne do żywności, Herbata z ziół do celów medycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Środki odkaża-
jące, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze 
pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz-
nych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do steryli-
zacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybak-
teryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia 
rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Prepara-
ty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybak-
teryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje 
sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witami-
nowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witamino-

we w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Prepara-
ty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku diete-
tycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Homeopatyczne 
maści przeciwzapalne, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, 
Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędze-
niu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycz-
nego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp 
(Lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutycz-
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ne, Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Mydła antybakteryjne, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze balsamy, Balsamy 
przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbó-
lowe, Wazelina do celów medycznych, Woda morska do ką-
pieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych.

(210) 537112 (220) 2021 11 30
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) GastroSept R51
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substan-
cje farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje leczni-
cze, Tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
multiwitaminowo - multiminerałowe, Preparaty witamino-
we, Dodatki odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Ko-
rzenie lekarskie, Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne 
do celów leczniczych, Kosmetyki dermatologiczne do celów 
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole 
lecznicze, Nalewki do celów leczniczych, Napary do celów 
leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy mi-
neralne do żywności, Herbata z ziół do celów medycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Środki odkaża-
jące, Materiały opatrunkowe, Materiały i środki sanitarne i hi-
gieniczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i arty-
kuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze 
pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze 
płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszcze-
nia zębów, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płuka-
nia ust, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicz-
nych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty higieniczne do steryli-
zacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybak-
teryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybak-
teryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia 
rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Prepara-
ty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybak-
teryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje 
sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku medyczne-
go, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witami-
nowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witamino-
we w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 

Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Prepara-
ty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku diete-
tycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Homeopatyczne 
maści przeciwzapalne, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, 
Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw swędze-
niu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farmaceutycz-
nego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycz-
nego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp 
(Lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutycz-
ne, Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Mydła antybakteryjne, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze balsamy, Balsamy 
przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbó-
lowe, Wazelina do celów medycznych, Woda morska do ką-
pieli leczniczych, Woda źródlana do celów medycznych.
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(210) 537214 (220) 2021 11 30
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ WROCŁAW

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocja sprze-
daży usług turystycznych dla osób trzecich, przekazywanie 
informacji handlowej, prezentowanie i zgrupowanie towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować 
w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami 
papierniczymi, pamiątkowymi i usługami turystycznymi, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informowa-
nie w Internecie i zawieranie umów na odległość, organizo-
wanie wystaw handlowych i reklamowych, organizowanie 
i koordynowanie współpracy z organizacjami osób niepeł-
nosprawnych, usługi promocji w zakresie imprez rozrywko-
wych, festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wy-
poczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach 
i płytach CD przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 
organizowanie dostępu do pracy na otwartym rynku pracy 
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 
oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośred-
nictwa, 39 Organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc 
na wycieczki, turystyka, agencje turystyczne, zwiedzanie 
turystyczne, pilotowanie wycieczek, transport pasażerski, 
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie pa-
sażerskim, wypożyczanie pojazdów, 41 Informacja o impre-
zach, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów zjazdów, rozrywki, organizowanie 
i rezerwacja miejsc na spektakle i imprezy powtarzalne, orga-
nizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów i wykładów o tematyce poświęconej prawom osób 
niepełnosprawnych, tworzenie programów współdziałania 
z organizacjami osób niepełnosprawnych, organizowanie 
imprez rozrywkowych, festiwali telewizyjnych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych 
z udziałem osób niepełnosprawnych, organizowanie konkur-
sów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edukacji na te-
mat praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości adapta-
cyjnych osób niepełnosprawnych, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych i edukacyjnych z udziałem osób nie-
pełnosprawnych, informacja o imprezach rozrywkowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez inte-
gracyjnych dla osób niepełnosprawnych, usługi wydawni-
cze, publikowanie książek, informatorów i map (bazy adre-
sowej przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych), wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, 
organizowanie wypoczynku z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych, usługi w zakresie informacji dotyczącej 
przystosowania obiektów użyteczności publicznej we Wro-
cławiu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utwo-
rzenie internetowej mapy - bazy adresowej, telefoniczne 
i multimedialne udzielanie informacji na temat aktualnie pro-
wadzonych prac przez Radę do spraw niepełnosprawnych, 
upowszechnianie informacji i decyzji podejmowanych przez 
Radę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji z re-
alizacji zadań publicznych z podejmowanych przez miasto 

na rzecz osób niepełnosprawnych, telefoniczne udzielanie 
informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewizyj-
nych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o organizo-
wanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawie-
niach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych 
oraz w zakresie organizacji wypoczynku przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych, organizowanie dostępu do nauki 
w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśni-
kami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalne-
go lub edukacji indywidualnej, 43 Usługi hotelarskie, usługi 
hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, Usługi gastronomiczne, 
prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni kafeterii, 
winiarni, pubów, prowadzenia barów, snack-barów, barów 
sałatkowych, barów szybkiej obsługi, barów samoobsługo-
wych, prowadzenie pizzerii, prowadzenie pierogami, prowa-
dzenie stołówek, przygotowywanie posiłków i dań na zamó-
wienie, catering.

(210) 537216 (220) 2021 11 30
(731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ WROCŁAW

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocja sprze-
daży usług turystycznych dla osób trzecich, przekazywanie 
informacji handlowej, prezentowanie i zgrupowanie towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować 
w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami 
papierniczymi, pamiątkowymi i usługami turystycznymi, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informowa-
nie w Internecie i zawieranie umów na odległość, organizo-
wanie wystaw handlowych i reklamowych, organizowanie 
i koordynowanie współpracy z organizacjami osób niepeł-
nosprawnych, usługi promocji w zakresie imprez rozrywko-
wych, festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wy-
poczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach 
i płytach CD przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 
organizowanie dostępu do pracy na otwartym rynku pracy 
zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 
oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośred-
nictwa, 39 Organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc 
na wycieczki, turystyka, agencje turystyczne, zwiedzanie 
turystyczne, pilotowanie wycieczek, transport pasażerski, 
informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie pa-
sażerskim, wypożyczanie pojazdów, 41 Informacja o impre-
zach, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, 
kongresów, sympozjów zjazdów, rozrywki, organizowanie 
i rezerwacja miejsc na spektakle i imprezy powtarzalne, orga-
nizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów i wykładów o tematyce poświęconej prawom osób 
niepełnosprawnych, tworzenie programów współdziałania 
z organizacjami osób niepełnosprawnych, organizowanie 
imprez rozrywkowych, festiwali telewizyjnych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych 
z udziałem osób niepełnosprawnych, organizowanie kon-
kursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edukacji 
na temat praw osób niepełnosprawnych oraz możliwości 
adaptacyjnych osób niepełnosprawnych, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych i edukacyjnych z udziałem osób 
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niepełnosprawnych, informacja o imprezach rozrywkowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integra-
cyjnych dla osób niepełnosprawnych, usługi wydawnicze, 
publikowanie książek, informatorów i map (bazy adresowej 
przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnospraw-
nych), wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, orga-
nizowanie wypoczynku z przeznaczeniem dla osób nie-
pełnosprawnych, usługi w zakresie informacji dotyczącej 
przystosowania obiektów użyteczności publicznej we Wro-
cławiu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utwo-
rzenie internetowej mapy - bazy adresowej, telefoniczne 
i multimedialne udzielanie informacji na temat aktualnie pro-
wadzonych prac przez Radę do spraw niepełnosprawnych, 
upowszechnianie informacji i decyzji podejmowanych przez 
Radę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji z re-
alizacji zadań publicznych z podejmowanych przez miasto 
na rzecz osób niepełnosprawnych, telefoniczne udzielanie 
informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewizyj-
nych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o organizo-
wanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawie-
niach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych 
oraz w zakresie organizacji wypoczynku przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych, organizowanie dostępu do nauki 
w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśni-
kami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalne-
go lub edukacji indywidualnej, 43 Usługi hotelarskie, usługi 
hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, Usługi gastronomiczne, 
prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni kafeterii, 
winiarni, pubów, prowadzenia barów, snack-barów, barów 
sałatkowych, barów szybkiej obsługi, barów samoobsługo-
wych, prowadzenie pizzerii, prowadzenie pierogami, prowa-
dzenie stołówek, przygotowywanie posiłków i dań na zamó-
wienie, catering.

(210) 537224 (220) 2021 11 30
(731) CTP GmbH, Leutenberg, DE
(540) (znak słowny)
(540) TEC 2000
(510), (511) 4 Oleje techniczne, Oleje przemysłowe, Oleje 
i tłuszcze przemysłowe, smary przemysłowe, Smary tech-
niczne, Smary do taśm przenośnikowych zawierające środki 
czyszczące, Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Smar 
do klocków hamulcowych, Smar do płytek ciernych hamul-
ca, Dodatki uszlachetniające do paliw silnikowych i smarów, 
Środki czyszczące do systemów paliwa, oleju, chłodzenia 
i mechanizmów, Środki czyszczące do układów paliwowych, 
olejowych i chłodzących oraz skrzyń biegów, Techniczne 
aerozole takie jak środki rozpuszczające rdzę, odrdzewiacze 
i środki czyszczące hamulce.

(210) 537230 (220) 2021 12 02
(731) SNOWDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bikedoo

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 537391 (220) 2021 12 07
(731) OLX Global B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) ADRESUJEMY MARZENIA
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, 
Ogłoszenia reklamowe za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie prze-
strzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Ogłoszenia 
drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w za-
kresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami 
danych dostępnymi przez Internet, Gromadzenie danych 
w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, 
Sortowanie danych w komputerowych bazach danych, 
36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnia-
nie komputerowych baz danych nieruchomości online i baz 
danych online do przeszukiwania zawierających ogłoszenia 
drobne, anonse i ogłoszenia o domach i mieszkaniach, apar-
tamentach, kondominiach, domach miejskich, nieruchomo-
ściach, nieruchomościach komercyjnych i lokalach na wyna-
jem, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 537443 (220) 2021 12 07
(731) WARCHOŁ DAMIAN GALANTERIA-WYROBY ZE 

SKÓRY, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLAKARDO GALANTERIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.19, 26.11.07
(510), (511) 18 Paski i pasy skórzane (inne niż odzież), Pasy 
wojskowe, Pasy do bagażu, Skórzane pasy na ramię, Plecaki, 
Plecaki skórzane, Walizy, Torby podróżne, Teczki skórzane, 
Aktówki, Dyplomatki, Portfele, Torby i portfele skórzane, To-
rebki skórzane, Saszetki męskie, Saszetki biodrowe, Saszetki 
na przybory toaletowe, Japońskie saszetki uniwersalne [shin-
gen-bukuro], Saszetki - nerki, Portfele na nadgarstek, Portfele 
na karty kredytowe, Koalicyjki oficerskie, Pasy i paski do ekwi-
punku wojskowego, Pasy naramienne ze skóry, 25 Odzież 
ze skóry i/lub imitacji skóry, Kurtki skórzane, Paski i pasy skó-
rzane - odzież, Pasy przez ramię do odzieży, Pasy parciane 
do spodni, Nakrycia głowy, 26 Szlufki (materiały krawiectwa 
damskiego), Ozdobne artykuły tekstylne, Dodatki do odzie-
ży, Klamry do pasków, 35 Usługi handlu detalicznego, usługi 
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, świadczone 
między innymi także za pośrednictwem Internetu (sklepy 
online) takich towarów jak: odzież ze skóry i/lub imitacji skó-
ry, kurtki skórzane, paski i pasy skórzane, pasy przez ramię 
do odzieży, pasy parciane do spodni, nakrycia głowy, paski 
i pasy skórzane (inne niż odzież), pasy wojskowe, pasy do ba-
gażu, skórzane pasy na ramię, plecaki, plecaki skórzane, wa-
lizy, torby podróżne, teczki skórzane, aktówki, dyplomatki, 
portfele, torby i portfele skórzane, torebki skórzane, saszetki 
męskie, saszetki biodrowe, saszetki na przybory toaletowe, 
japońskie saszetki uniwersalne [shingen-bukuro], saszetki 
nerki, portfele na nadgarstek, portfele na karty kredytowe, 
koalicyjki oficerskie, pasy i paski do ekwipunku wojskowe-
go, pasy naramienne ze skóry, szlufki (materiały krawiectwa 
damskiego), ozdobne artykuły tekstylne, dodatki do odzieży, 
klamry do pasków, Handlowe informacje i porady udzielane 
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konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Prezentacja oferty handlowej 
dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), Usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Informacja o wymienionych usługach, 
m.in. za pomocą Internetu.

(210) 537505 (220) 2021 12 09
(731) CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITRONEX TRANS ENERGY

(531) 05.05.04, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 4 Benzyna, Benzyna [paliwo], Benzyna (paliwo), 
Benzyna silnikowa, Benzyna wysokooktanowa, Gaz płynny, 
Gaz skroplony, Gaz węglowodorowy skroplony za pomocą 
tlenu do użytku w palnikach, Gaz syntetyczny [paliwo], Gazy 
do użytku jako paliwo, Gazy płynne do stosowania w pojaz-
dach mechanicznych, Gazy skroplone do pojazdów z silni-
kiem napędowym, Gazy w formie stałej [paliwo], LPG do ce-
lów przemysłowych, Mieszaniny gazów (paliwo), Mieszanki 
paliw, Olej napędowy, Paliwa, Paliwa (łącznie z paliwem sil-
nikowym), Paliwa płynne, Paliwa samochodowe, Paliwa wę-
glowodorowe, Paliwa z ropy naftowej, Paliwa z ropy naftowej 
[crude oil], Paliwo, Paliwo benzenowe, Paliwo do pojazdów 
mechanicznych, Paliwo do statków powietrznych, Paliwo 
lotnicze, Paliwo gazowe, Produkty naftowe uzyskane z rafi-
nacji ropy naftowej, Ropa naftowa, Ropa naftowa [crude oil], 
Ropa naftowa, surowa lub rafinowana, Sprężony gaz ziemny, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyj-
ne usługi handlowe, Usługi bezobsługowych sklepów deta-
licznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sma-
rami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sma-
rami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
części samochodowych, 36 Agencje wymiany walut, Biura 
wymiany walut, Handel walutami i wymiana walut, Handel 

walutami, Kupno i sprzedaż walut, Handlowanie walutami, 
Handel walutami online w czasie rzeczywistym, 37 Konser-
wacja i naprawa opon, Naprawa, konserwacja, tankowanie 
i ładowanie pojazdów, Malowanie i lakierowanie, Naprawa 
elementów silników, Naprawa filtrów do maszyn i silników, 
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, 
Naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Kon-
serwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samocho-
dowych, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, 
Naprawa powypadkowa pojazdów, Mycie pojazdów, Mycie 
pojazdów mechanicznych, 43 Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje dla tury-
stów, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z grillem.

(210) 537525 (220) 2021 12 08
(731) STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO 
AKCYJNA, Skawina

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-VOLT

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.03
(510), (511) 7 Elektronarzędzia - narzędzia ręczne o siecio-
wym napędzie elektrycznym, Elektronarzędzia - narzędzia 
ręczne o akumulatorowym napędzie elektrycznym, 9 Bate-
rie i akumulatory dla elektronarzędzi, Ładowarki do baterii 
i akumulatorów dla elektronarzędzi, Zasilacze elektryczne dla 
baterii i akumulatorów dla elektronarzędzi, 35 Zgromadzenie 
towarów elektronarzędzi, baterii i akumulatorów dla elektro-
narzędzi, ładowarek do baterii i akumulatorów dla elektrona-
rzędzi, zasilaczy elektrycznych dla baterii i akumulatorów dla 
elektronarzędzi, celem sprzedaży w hurtowniach, supermar-
ketach, hipermarketach i w sklepach specjalistycznych.

(210) 537576 (220) 2021 12 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) PajączekV11
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Emul-
gowane olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, 
Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olej-
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, 
Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne 
olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eterycz-
ne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty 
toaletowe, Aerozole czyszczące, Naturalne olejki do celów 
oczyszczających, Mydła do użytku domowego, Płyny do my-
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cia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny 
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy, inne 
niż do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycz-
nych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobiste-
go, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie 
olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy do masa-
żu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycz-
nych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mleczka, Nieleczni-
cze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, 
Nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do celów kosme-
tycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, 
Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki 
toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Pre-
paraty kosmetyczne do twarzy, Wata kosmetyczna, Zestawy 
kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, 
Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne płyny 
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Kremy 
wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nie-
lecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze płyny 
do płukania ust, Nielecznicze środki do mycia zębów, Od-
świeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów 
medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia zębów, 
Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makija-
żu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, Kremy do mycia, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy ko-
jące do użytku kosmetycznego, Maseczki do twarzy i ciała, 
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko kosmetycz-
ne, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Antyperspiranty 
w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do stóp, Dezodo-
ranty do użytku osobistego, Dezodoranty przeciwpotne, 
Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, Prepa-
raty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Kremy pod 
prysznic, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła nie-
lecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła 
w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzupełniające 
do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk, 
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele 
do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Balsam do cia-
ła, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, Balsamy do ust, Bal-
samy po opalaniu, Emulsje do ciała, Esencje do pielęgnacji 
skóry, Krem do rak, Krem do twarzy, Kremy dermatologiczne 
[inne niż lecznicze], Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Kremy do ciała, Kremy do aromaterapii, Kremy do de-
makijażu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na dzień, Kre-
my na noc, Kremy nawilżające, Kremy oczyszczające, Kremy 
samoopalające, Maści [nielecznicze], Maseczki do ciała, Ma-
seczki do twarzy, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Masło 
do ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko 
po opalaniu, Nawilżacze do skóry, Nielecznicze kremy do cia-
ła, Odświeżacze do skóry, Nielecznicze płyny do oczyszcza-
nia skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Od-
żywki do paznokci, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Olejki do opalania, Olejki do ciała w sprayu, Olejki kosmetycz-
ne do naskórka, Olejki oczyszczające, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników, zawierające produkty do mycia cia-
ła, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające 

krem do twarzy, Peelingi złuszczające do ciała, Pianka 
do czyszczenia, Płyn do golenia, Płyn do kąpieli, Płyn do twa-
rzy, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny oczyszcza-
jące, Preparaty do opalania, Preparaty do zmywania twarzy, 
Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Pudry 
do stóp [nielecznicze], Serum do twarzy do celów kosme-
tycznych, Sole do kąpieli, Środki do oczyszczania skóry twa-
rzy, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki oczyszczające skó-
rę, Toniki do skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Wazelina ko-
smetyczna, Zapachowe kremy do ciała, Żel do paznokci, Żele 
do opalania, Żele do twarzy, Żele nawilżające [kosmetyki], 
Żele oczyszczające, Zmywacze do paznokci, Balsam do wło-
sów, Balsam odżywczy, Farby do włosów, Kosmetyki do wło-
sów, Kremy odżywcze, Lakier do włosów, Maskara do wło-
sów, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Pianka do wło-
sów, Płyny do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Pre-
paraty do kręcenia włosów, Szampon do włosów, Szampony, 
Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe, 
Szampony z odżywką do włosów, Tonik do włosów, 5 Prepa-
raty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecz-
nicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecz-
nicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny do płukania jamy ustnej do ce-
lów medycznych, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania 
ust do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, 
Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, Pre-
paraty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej do użytku 
medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne 
do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, Leczni-
cze suche szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitar-
nych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty higie-
niczne do celów medycznych, Antybakteryjne płyny do rąk, 
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne prepara-
ty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszcza-
jące, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki 
do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Leczniczy 
środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty anty-
septyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobój-
cze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki odka-
żające do użytku domowego, Substancje sterylizujące, Die-
tetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe suple-
menty diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki diete-
tyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki wi-
taminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Eks-
trakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żyw-
ności do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki 
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
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kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnia-
nie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze su-
plementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty 
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku me-
dycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty 
pobudzające apetyt, Preparaty witaminowe, Preparaty sto-
sowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Pre-
paraty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla lu-
dzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych.

(210) 537577 (220) 2021 12 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) UrinoseptU89
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i ar-
tykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny do płukania ust, Mydła i detergenty lecznicze i odka-
żające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty chemiczne do celów 
sanitarnych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty 
higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne płyny 
do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne 
preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty 
oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chu-
steczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Lecz-
niczy środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakte-
riobójcze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki 

odkażające do użytku domowego, Substancje sterylizujące, 
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe suple-
menty diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki die-
tetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Eks-
trakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żyw-
ności do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do ce-
lów medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje 
wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Prepa-
raty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty diete-
tyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty 
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku lecznicze-
go, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciw-
utleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów die-
tetycznych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wita-
minowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych.

(210) 537605 (220) 2021 12 10
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
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(540) Mery’s Teapot
(510), (511) 30 Herbaty, napoje na bazie herbaty, herbaty 
ziołowe, herbaty owocowe.

(210) 537632 (220) 2021 12 13
(731) SAVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALOHA

(531) 17.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 03.07.15, 26.01.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Prowadzenie salonów kosmetycznych, Prowadzenie 
salonów piękności, Prowadzenie solariów, Prowadzenie ga-
binetów odnowy biologicznej, Prowadzenie zakładów fry-
zjerskich, Usługi manicure, Usługi pedicure, Usługi salonów 
pielęgnacji paznokci, Nakładanie paznokci sztucznych, Na-
kładanie tipsów, Usługi z zakresu nakładania, przedłużania 
i zdobienia paznokci, Usługi kosmetyczne, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Usługi w zakresie makijażu, Usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w za-
kresie urody, Analiza kosmetyczna, Konsultacje dotyczące 
kosmetyków, Usługi masażu, Usługi masażu stóp.

(210) 537660 (220) 2021 12 13
(731) AUGUSTYN PAWEŁ, Kraków; AUGUSTYN DAWID, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FXMAG
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma, książki, druki, 
fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły 
i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały szko-
leniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi 
dotyczące promocji i reklam prasowych, internetowych i te-
lewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów i ogłoszeń reklamowych w mediach publicz-
nych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych 
i ekonomicznych, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy 
ekonomiczne, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, 
telemarketing, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca 
na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, 36 doradz-
two w sprawach finansowych, usługi finansowe, doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], 38 usługi z zakresu 
agencji informacyjnych, usługi telekonferencji i wideokonfe-
rencji, Usługi agencji prasowych, transmisja przez telewizję 
kablową, transmisja programów radiowych, transmisja pli-
ków cyfrowych, udostępnianie forów internetowych, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537700 (220) 2021 12 14
(731) BRAŃKA JACEK TRIPOUT, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) tripout.

(531) 26.01.01, 06.01.04, 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Gogle do celów sportowych, Gogle narciar-
skie, Gogle zimowe, Okulary dla rowerzystów.

(210) 537730 (220) 2021 12 14
(731) AL BAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL BAIK

(531) 03.07.03, 09.07.25, 26.01.01, 28.01.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Bar szybkiej obsługi.

(210) 537738 (220) 2021 12 14
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matodress
(510), (511) 10 Fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, 
czepki dla chirurgów, czepki ochronne na włosy do noszenia 
przez lekarzy, czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
personel medyczny, odzież ochronna dla celów medycz-
nych, odzież ochronna dla celów chirurgicznych, odzież spe-
cjalna używana na salach operacyjnych, pokrowce na nogi 
pacjenta dla celów medycznych, chirurgiczne pokrowce 
na obuwie, 25 Ochraniacze na buty inne niż dla celów me-
dycznych, odzież jednorazowa, odzież ochronna zakładana 
na ubranie, stroje dla pielęgniarek.

(210) 537754 (220) 2021 12 15
 (310) 90775715 (320) 2021 06 15 (330) US
(731) Occidental Petroleum Corporation, Houston, US
(540) (znak słowny)
(540) ZERO IN
(510), (511) 37 Doradztwo w zakresie wydobycia ropy naf-
towej, projektów wydobycia geotermalnego, projektów wy-
dobycia ropy naftowej i gazu, 40 Usługi w zakresie wychwy-
tywania, sprężania i sekwestracji dwutlenku węgla, 42 Usługi 
w zakresie poszukiwania ropy naftowej i gazu, Poszukiwanie 
i rozpoznawanie węglowodorów gazowych, Usługi dorad-
cze dotyczące technologii geologicznej sekwestracji dwu-
tlenku węgla.

(210) 537757 (220) 2021 12 14
(731) AL BAIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



Nr  ZT09/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 45

(540) AL BAIK

(531) 03.07.03, 09.07.25, 26.01.01, 28.01.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Bar szybkiej obsługi.

(210) 537771 (220) 2021 12 15
(731) BRODZIK PAWEŁ FENBRO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fenbro

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
świadczone między innymi online poprzez Internet dotyczą-
ce bram, drzwi, okien, Sprzedaż wysyłkowa i/lub katalogowa 
bram, drzwi, okien, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż bram, drzwi, okien, Pośrednictwo w nabywaniu 
usług montażu bram, drzwi, okien, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie 
w umowach odnośnie świadczenia usług montażu bram, 
drzwi, okien, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych 
w zakresie bram, drzwi, okien, Organizowanie usług wynika-
jących z umów z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, udostępnianie 
online w Internecie oferty handlowej i katalogu produktów 
i usług, Udostępnianie online w Internecie oferty handlowej 
w zakresie montażu bram, drzwi, okien, Prowadzenie plat-
formy internetowej dla nabywców towarów i usług, Zarzą-
dzanie zamówieniami oraz umowami handlowymi, Usługi 
w zakresie zarządzania w działalności handlowej, Administro-
wanie działalnością handlową, Informacja o wymienionych 
usługach, 37 Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż okien, 
Usługi instalacyjne, naprawa i konserwacja bram.

(210) 537898 (220) 2021 12 17
(731) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 01.15.15, 29.01.07
(510), (511) 41 Edukacja, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne.

(210) 537948 (220) 2021 12 21
(731) ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReFiltration AD AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 24.15.02
(510), (511) 1 Dodatki do paliwa [chemiczne], Adsorbenty 
chemiczne do usuwania zanieczyszczeń z paliwa, Chemika-
lia do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego 
wzrostu [inne niż medyczne i weterynaryjne], Dodatki che-
miczne do użytku w paliwach w celu powstrzymywania koro-
zji, Dodatki chemiczne do środków czyszczących stosowanych 
w układzie wtrysku paliwa, Mieszanki uszczelniające do po-
wstrzymywania wycieków ze zbiorników ropy [chemikalia], 
Adsorbenty chemiczne, Dodatki chemiczne do oleju, Substan-
cje do usuwania oleju stosowane w procesach produkcyjnych, 
Katalizatory do stosowania w przemyśle przetwórczym oleju, 
Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, Środki chemiczne 
do oczyszczania oleju, Preparaty chemiczne do oczyszczania 
oleju, Preparaty chemiczne do rozpraszania oleju, 37 Czysz-
czenie zbiorników, usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw, 
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbiorni-
ków zasobnikowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa 
stałe, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Na-
prawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Konserwa-
cja i naprawa zbiorników magazynowych, Nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie zbiorników, Konserwacja i na-
prawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją zbiorników 
zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z usługami 
czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Usługi czyszczenia 
rur, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia ko-
tłów, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Instalacja 
urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalowanie obiektów 
i urządzeń magazynowych, Konserwacja i naprawa ciśnienio-
wych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa sys-
temów zawierających węże doprowadzające płyny, Konser-
wacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy naftowej 
i gazu, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Usługi 
czyszczenia zbiorników, 42 Mikrofiltracja paliwa, Regeneracja 
paliwa, Regeneracja absorbentów, Oczyszczanie paliwa, Bada-
nie poziomu zanieczyszczenia paliwa.

(210) 538051 (220) 2021 12 23
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) EICHENFASS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Whi-
sky, Whisky kanadyjska, Whisky mieszana (mieszanka whisky 
zbożowej i słodowej), Whisky słodowa.
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(210) 538065 (220) 2021 12 22
(731) LYCOPENE HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LKPN PRO

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczni-
czych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Prepa-
raty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Lecznicze napa-
ry, nalewki, Wody mineralne do celów leczniczych, Nalewki 
do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, 
Suplementy mineralne do żywności, Preparaty witaminowe, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Dodatki dietetyczne, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki do żywności 
do celów dietetycznych i leczniczych, Żywność dla diabe-
tyków, Żywność dla celów medycznych, Homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, Uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, Lecznice 
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi, 
Nutraceutyki, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 Mięso i wyroby 
mięsne, Ryby, Owoce morza, Nabiał, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona roślin strącz-
kowych, Galaretki, Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty owo-
cowe i warzywne, Hummus, Soki roślinne do gotowania, Sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i wa-
rzywne, Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa - miazga 
owocowa, Przecier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe 
na bazie warzyw oraz mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, nasion oraz ziaren, Batony i batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony 
spożywcze na bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wytrawne 
przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie na bazie 
ryżu lub makaronu, Przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, 
ryżu, tortilli, zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych 
ziaren zbóż, wieloziarniste, mąki zbożowej i sojowej, mąki 
kukurydzianej i ryżowej, musli, Wypieki i wyroby cukiernicze, 
Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pitna, Mrożone jogurty 
i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne niż esencje, Prepa-
raty aromatyczne do żywności, Aromaty inne niż oleje esen-
cyjne, Esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, Sosy pomidorowe, Keczup - sos, Praliny, Prze-
tworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żyw-
ności i napojów, Cukry, Naturalne słodziki, Budynie i kisiele 
w proszku, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, Batony 
i guma do żucia, Batony czekoladowe, Batony na bazie zbóż, 
32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napo-
je z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Jabłkowy sok, Koktajle bezalkoholowe, Preparaty 
do produkcji napojów, Syropy do napojów, Napoje izotonicz-
ne, Napoje serwatkowe, Nektary owocowe bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Soki owocowe, 
Soki warzywne - napoje, Sok pomidorowy - napój, Syropy 
do napojów, Sok jabłkowy, Aperitify bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje proteinowe i wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportow-

ców, 40 Usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi 
gastronomii, Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo 
kulinarne, Informacja o usługach restauracyjnych, Porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w za-
kresie przygotowywania żywności, sztuki kulinarnej, Usługi 
informacji i doradztwa w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, 44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu się, 
redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie 
diety, żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji do-
tyczących zdrowia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi 
dietetyków.

(210) 538066 (220) 2021 12 22
(731) LYCOPENE HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYCOPENE PRO ANTYOXIDANT DRINK LKPN PRO

(531) 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczni-
czych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Prepa-
raty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Lecznicze napa-
ry, nalewki, Wody mineralne do celów leczniczych, Nalewki 
do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, 
Suplementy mineralne do żywności, Preparaty witaminowe, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Dodatki dietetyczne, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki do żywności 
do celów dietetycznych i leczniczych, Żywność dla diabe-
tyków, Żywność dla celów medycznych, Homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, Uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, Lecznice 
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi, 
Nutraceutyki, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 Mięso i wyroby 
mięsne, Ryby, Owoce morza, Nabiał, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona roślin strącz-
kowych, Galaretki, Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty owo-
cowe i warzywne, Hummus, Soki roślinne do gotowania, Sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i wa-
rzywne, Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa - miazga 
owocowa, Przecier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe 
na bazie warzyw oraz mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, nasion oraz ziaren, Batony i batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony 
spożywcze na bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wytrawne 
przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie na bazie 
ryżu lub makaronu, Przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, 
ryżu, tortilli, zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych 
ziaren zbóż, wieloziarniste, mąki zbożowej i sojowej, mąki 
kukurydzianej i ryżowej, musli, Wypieki i wyroby cukiernicze, 
Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pitna, Mrożone jogurty 
i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne niż esencje, Prepa-
raty aromatyczne do żywności, Aromaty inne niż oleje esen-
cyjne, Esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, Sosy pomidorowe, Keczup - sos, Praliny, Prze-
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tworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żyw-
ności i napojów, Cukry, Naturalne słodziki, Budynie i kisiele 
w proszku, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, Batony 
i guma do żucia, Batony czekoladowe, Batony na bazie zbóż, 
32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napo-
je z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Jabłkowy sok, Koktajle bezalkoholowe, Preparaty 
do produkcji napojów, Syropy do napojów, Napoje izotonicz-
ne, Napoje serwatkowe, Nektary owocowe bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Soki owocowe, 
Soki warzywne - napoje, Sok pomidorowy - napój, Syropy 
do napojów, Sok jabłkowy, Aperitify bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje proteinowe i wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportow-
ców, 40 Usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi 
gastronomii, Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo 
kulinarne, Informacja o usługach restauracyjnych, Porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w za-
kresie przygotowywania żywności, sztuki kulinarnej, Usługi 
informacji i doradztwa w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, 44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu się, 
redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie 
diety, żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji do-
tyczących zdrowia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi 
dietetyków.

(210) 538067 (220) 2021 12 22
(731) LYCOPENE HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIKOPEN PRO ANTYOXIDANT DRINK LKPN PRO

(531) 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Balsamiczne, aromatyczne preparaty do celów leczni-
czych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Prepa-
raty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Lecznicze napa-
ry, nalewki, Wody mineralne do celów leczniczych, Nalewki 
do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, 
Suplementy mineralne do żywności, Preparaty witaminowe, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Dodatki dietetyczne, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki do żywności 
do celów dietetycznych i leczniczych, Żywność dla diabe-
tyków, Żywność dla celów medycznych, Homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, Uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, Lecznice 
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi, 
Nutraceutyki, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 Mięso i wyroby 
mięsne, Ryby, Owoce morza, Nabiał, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona roślin strącz-
kowych, Galaretki, Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty owo-
cowe i warzywne, Hummus, Soki roślinne do gotowania, Sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i wa-
rzywne, Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa - miazga 
owocowa, Przecier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe 

na bazie warzyw oraz mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, nasion oraz ziaren, Batony i batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony 
spożywcze na bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wytrawne 
przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie na bazie 
ryżu lub makaronu, Przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, 
ryżu, tortilli, zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych 
ziaren zbóż, wieloziarniste, mąki zbożowej i sojowej, mąki 
kukurydzianej i ryżowej, musli, Wypieki i wyroby cukiernicze, 
Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pitna, Mrożone jogurty 
i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne niż esencje, Prepa-
raty aromatyczne do żywności, Aromaty inne niż oleje esen-
cyjne, Esencje do żywności inne niż esencje eteryczne i oleje 
aromatyczne, Sosy pomidorowe, Keczup - sos, Praliny, Prze-
tworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żyw-
ności i napojów, Cukry, Naturalne słodziki, Budynie i kisiele 
w proszku, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, Batony 
i guma do żucia, Batony czekoladowe, Batony na bazie zbóż, 
32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, Bezalkoholowe napo-
je z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Jabłkowy sok, Koktajle bezalkoholowe, Preparaty 
do produkcji napojów, Syropy do napojów, Napoje izotonicz-
ne, Napoje serwatkowe, Nektary owocowe bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Soki owocowe, 
Soki warzywne - napoje, Sok pomidorowy - napój, Syropy 
do napojów, Sok jabłkowy, Aperitify bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje proteinowe i wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportow-
ców, 40 Usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi 
gastronomii, Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo 
kulinarne, Informacja o usługach restauracyjnych, Porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w za-
kresie przygotowywania żywności, sztuki kulinarnej, Usługi 
informacji i doradztwa w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, 44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu się, 
redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie 
diety, żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji do-
tyczących zdrowia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi 
dietetyków.

(210) 538068 (220) 2021 12 22
(731) LYCOPENE HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYCOPEN PRO ANTYOXIDANT DRINK LKPN PRO

(531) 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Balsamiczne, aromatyczne preparaty 
do celów leczniczych, Preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla 
ludzi, Lecznicze napary, nalewki, Wody mineralne do ce-
lów leczniczych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Oleje lecznicze, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Preparaty witaminowe, Wywary do celów farmaceu-
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tycznych, Dodatki dietetyczne, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Dodatki do żywności do celów dietetycznych 
i leczniczych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla celów 
medycznych, Homogenizowana i liofilizowana żywność 
do celów medycznych, Uzupełniające dodatki do żywności 
do celów medycznych, Lecznice preparaty stosowane jako 
dodatki do żywności dla ludzi, Nutraceutyki, Batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, Owoce 
morza, Nabiał, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owo-
ce, warzywa, grzyby, nasiona roślin strączkowych, Galaretki, 
Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, 
Hummus, Soki roślinne do gotowania, Sok pomidorowy 
do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i warzywne, 
Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa - miazga owo-
cowa, Przecier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe 
na bazie warzyw oraz mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, nasion oraz ziaren, Batony i batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony 
spożywcze na bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wytrawne 
przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbo-
żowe, serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie 
na bazie ryżu lub makaronu, Przekąski na bazie: kukury-
dzy, pszenicy, ryżu, tortilli, zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż 
i wyciśniętych ziaren zbóż, wieloziarniste, mąki zbożowej 
i sojowej, mąki kukurydzianej i ryżowej, musli, Wypieki i wy-
roby cukiernicze, Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pitna, 
Mrożone jogurty i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne 
niż esencje, Preparaty aromatyczne do żywności, Aroma-
ty inne niż oleje esencyjne, Esencje do żywności inne niż 
esencje eteryczne i oleje aromatyczne, Sosy pomidorowe, 
Keczup - sos, Praliny, Przetworzone nasiona używane jako 
dodatki smakowe do żywności i napojów, Cukry, Naturalne 
słodziki, Budynie i kisiele w proszku, Batony zbożowe i ener-
getyczne, Cukierki, Batony i guma do żucia, Batony czeko-
ladowe, Batony na bazie zbóż, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Soki, Wody, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Ekstrakty owocowe bez-
alkoholowe, Esencje do produkcji napojów, Jabłkowy sok, 
Koktajle bezalkoholowe, Preparaty do produkcji napojów, 
Syropy do napojów, Napoje izotoniczne, Napoje serwatko-
we, Nektary owocowe bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, Soki owocowe, Soki warzywne 
- napoje, Sok pomidorowy - napój, Syropy do napojów, Sok 
jabłkowy, Aperitify bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Na-
poje proteinowe i wzbogacone substancjami odżywczymi, 
Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców, 40 Usługi 
przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi gastronomii, 
Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, Dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, 
Informacja o usługach restauracyjnych, Porady dotyczące 
przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w zakresie przy-
gotowywania żywności, sztuki kulinarnej, Usługi informacji 
i doradztwa w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu się, redukcji 
wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie diety, 
żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji doty-
czących zdrowia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi 
dietetyków.

(210) 538081 (220) 2021 12 23
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)

(540) Envio Rental Car
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów trans-
portowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem 
pojazdów transportowych marki premium na umowę.

(210) 538082 (220) 2021 12 23
(731) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) Envio Rental Car. Komfort bliżej Ciebie.
(510), (511) 39 Transport, wypożyczanie pojazdów trans-
portowych marki premium, Usługi transportowe, Wynajem 
pojazdów transportowych marki premium na umowę.

(210) 538113 (220) 2021 12 27
(731) NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.06
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na za-
mówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwa-
terowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budo-
wa nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Budow-
nictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja mate-
riałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstruk-
cjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Insta-
lacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych ele-
mentów budowlanych, Konsolidacja gruntu, Konstruowanie 
budynków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budow-
lane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Malowa-
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nie, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
Montaż izolacji do budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, 
Murarstwo, Nadzór budowlany, Podziemne prace budowla-
ne w zakresie systemu rur, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne do-
tyczące okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie układania odpływów wody, Podziemne prace kon-
strukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, Podziemnie 
prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Podziemne 
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja 
i naprawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konser-
wacja i naprawy szyb, okien i rolet, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Montaż rusztowań, 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa biur.

(210) 538122 (220) 2021 12 27
(731) TREMONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TREMONTI SKI & BIKE RESORT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Za-
rządzanie administracyjne hotelami, Usługi zarządzania ho-
telami [dla osób trzecich], Usługi doradztwa związane z ad-
ministrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie dzia-
łalnością hoteli, dla osób trzecich, 36 Ubezpieczanie zakwa-
terowania hotelowego, 37 Sprzątanie hoteli, 43 Organizowa-
nie posiłków w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania w ho-
telach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacje 
hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Świadczenie usług 
przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, Usługi hotelowe, Usługi restauracji 
hotelowych, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, Wycena zakwaterowania w ho-
telach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnia-
nie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 538129 (220) 2021 12 27
(731) NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Nowa Deweloper
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc 

w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Bu-
dowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo doty-
czące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wy-
posażenia w budynkach, Instalacja pokryć dachowych, Insta-
lacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsoli-
dacja gruntu, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budyn-
ków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż ścian 
działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór bu-
dowlany, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu 
rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania od-
pływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Usłu-
gi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 538130 (220) 2021 12 27
(731) NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOWA CZĘSTOCHOWA

(531) 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
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finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji do-
tyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Bu-
dowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo doty-
czące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wy-
posażenia w budynkach, Instalacja pokryć dachowych, Insta-
lacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsoli-
dacja gruntu, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budyn-
ków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż ścian 
działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór bu-
dowlany, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu 
rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania od-
pływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Usłu-
gi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 538131 (220) 2021 12 27
(731) NOWA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOWA DEWELOPER

(531) 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Udzielanie informacji do-

tyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Bu-
dowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo doty-
czące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wy-
posażenia w budynkach, Instalacja pokryć dachowych, Insta-
lacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konsoli-
dacja gruntu, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, Malowanie, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budyn-
ków, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż ścian 
działowych kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór bu-
dowlany, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu 
rur, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania od-
pływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Usłu-
gi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 538183 (220) 2021 12 28
(731) TD TECH LIMITED, Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TD Tech

(531) 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, nagrane, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Nadajniki sygnałów elek-
tronicznych, Nadajniki [telekomunikacja], Modemy, Automa-
ty do central telefonicznych, Kable światłowodowe, Układy 
scalone, Procesory centralne, Słuchawki telefoniczne, Telefo-
niczne urządzenia nadawcze, Wyłączniki samoczynne, Au-
tomatyczne sekretarki, Aparatura do komunikacji sieciowej, 
Optyczne urządzenia komunikacyjne, Odbiorniki radiotelefo-
niczne, Nośniki do przechowywania danych, 38 Przesyłanie 
wiadomości, Usługi telefoniczne, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, Transmisja programów telewi-
zyjnych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komór-
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kowych, Usługi w zakresie wideokonferencji, Wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Komuni-
kacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Usługi 
telekonferencyjne, 42 Opracowywanie projektów technicz-
nych, Kontrola jakości, Testowanie materiałów, Wzornictwo 
przemysłowe, Opracowywanie projektów budowlanych, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, prace badawczo 
rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich w za-
kresie integracji urządzeń do komunikacji bezprzewodowej, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komu-
nikacji natychmiastowej.

(210) 538226 (220) 2021 12 29
(731) SOLAR SOLUTION M. KOZAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona 
Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-pojazdy.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.01.10, 26.01.03, 26.04.04
(510), (511) 12 Ciężarówki elektryczne [pojazdy], Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Po-
jazdy napędzane elektrycznie, Zasilane elektrycznie pojazdy 
mechaniczne, Rowery elektryczne, Skutery z napędem elek-
trycznym, Elektryczne skutery jednokołowe, Samochody 
elektryczne, Samochody elektryczne zasilane z sieci, Elek-
tryczne motocykle, Hulajnogi (pojazdy), Quady, Samochody 
hybrydowe zasilane z sieci.

(210) 538335 (220) 2021 12 31
(731) FUNDACJA IMPILO, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERSI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.05, 01.01.12
(510), (511) 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, usługi klubów 
zdrowia, organizowanie wczasów terapeutycznych, rehabi-
litacyjnych, zdrowotnych, leczniczych, wypoczynkowych, 
edukacja w zakresie kultury fizycznej i sportu, Edukacja 
w zakresie zmian nawyków żywieniowych oraz promowania 
aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, Kształcenie 
w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, organizowa-
nie zdrowego stylu życia i wypoczynku, szkolenia w zakresie 
fitness i rekreacji niezależnie od wieku, organizowanie poka-

zów i konwencji fitness, Edukacja w zakresie przeciwdziała-
nia społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu 
na wiek, sprawność fizyczną i wagę, Edukacja w zakresie ni-
welowania różnic społecznych i wyrównywanie szans, prze-
ciwdziałanie zjawiskom przemocy.

(210) 538336 (220) 2021 12 31
(731) FUNDACJA IMPILO, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impilo FUNDACJA PROZDROWOTNA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.07
(510), (511) 41 Kluby zdrowia, kluby fitness, usługi klubów 
zdrowia, organizowanie wczasów terapeutycznych, rehabi-
litacyjnych, zdrowotnych, leczniczych, wypoczynkowych, 
edukacja w zakresie kultury fizycznej i sportu, Edukacja 
w zakresie zmian nawyków żywieniowych oraz promowa-
nia aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, Kształ-
cenie w zakresie zdrowego stylu życia i wypoczynku, or-
ganizowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku, szkolenia 
w zakresie fitness i rekreacji niezależnie od wieku, organi-
zowanie pokazów i konwencji fitness, Edukacja w zakresie 
przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu i dyskrymina-
cji ze względu na wiek, sprawność fizyczną i wagę, Edukacja 
w zakresie niwelowania różnic społecznych i wyrównywa-
nie szans, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy, Edukacja 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu 
i substancji psychoaktywnych, Edukacja i propagowanie 
i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności, w tym 
tanecznych aerobowych, jako metody poprawiania kondy-
cji fizycznej i psychicznej, 44 Rehabilitacja, Usługi typu wel-
lness (prowadzące do harmonii pomiędzy ciałem, duchem 
i umysłem), usługi spa, usługi odnowy biologicznej, usługi 
aromaterapii, fizjoterapii i fizykoterapii, Organizowanie obo-
zów sportowych i wakacyjnych, organizowanie imprez i za-
wodów sportowych, organizowanie zajęć z zakresu kultury 
fizycznej i sportu.

(210) 538352 (220) 2021 12 31
(731) CAŁKO KAROLINA, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) BYKU
(510), (511) 5 Preparaty kofeinowe do stymulacji, Suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze dla sportów wytrzymałościowych, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze dla ludzi, Suplemen-
ty żywnościowe, Dodatki witaminowe, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
bezalkoholowe gazowane, Napoje bezalkoholowe niskoka-
loryczne, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Soki owoco-
we, Napoje energetyczne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: 
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia.

(210) 538384 (220) 2022 01 04
(731) DOLINA SPOKOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Dolina Spokoju
(510), (511) 20 Urny pogrzebowe, 45 Usługi pogrzebowe 
dla zwierząt domowych, Usługi pogrzebowe dla zwierząt 
domowych towarzyszące kremacji.

(210) 538398 (220) 2022 01 04
(731) SZABLA MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karolewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIRENE

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Kosmetologia, Usługi w zakresie ozdabiania 
ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, 
Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Elektroliza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Higie-
na i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg ko-
smetyczny pajączków, Manicure (Usługi -), Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów ko-
smetycznych na twarz, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja urody, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Świadczenie 
usług przez salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji związanych z usługami salonów pięk-
ności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie 
makijażu, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi salonów piękności, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakre-
sie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 538416 (220) 2022 01 03
(731) CAŁKO KAROLINA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOKSER

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 21.03.23, 21.03.25, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty kofeinowe do stymulacji, Suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze dla sportów wytrzymałościowych, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze dla ludzi, Suplemen-
ty żywnościowe, Dodatki witaminowe, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
bezalkoholowe gazowane, Napoje bezalkoholowe niskoka-
loryczne, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Soki owoco-

we, Napoje energetyczne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz sprzedaż za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej a także przez strony internetowe towarów branż: 
odzieżowa, w tym również obuwie i nakrycia głowy.

(210) 538436 (220) 2022 01 04
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marcyś Milk Mozzarella

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ser Mozzarella.

(210) 538451 (220) 2022 01 06
(731) BERKANO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) BERKANO DESIGN
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Blistry, Blistry do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, 
Kartony do dostarczania towarów, Materiały amortyzujące 
lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opa-
kowania, Materiały do opakowywania, Materiały opakowa-
niowe wykonane z opartych na minerałach substytutach 
papieru, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, Opakowania 
kartonowe, Opakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
kartonowe, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pudełka z papie-
ru lub kartonu, Pudełka wykonane z tektury falistej, Pudełka 
wykonane z płyty pilśniowej, Pudła kartonowe, Torby do no-
szenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby papierowe 
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania., 
Graficzne (Reprodukcje -), Odbitki artystyczne graficzne, De-
koracje ścienne 3D wykonane z papieru, Dekoracje ścienne 
3D wykonane z tektury, Figurki wykonane z tektury, Makiety 
architektoniczne, Papierowe wyroby artystyczne, Repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne, 
Ryciny i ich reprodukcje, Rysunki, Rysunki graficzne, Ozdoby 
ścienne z tektury, Ryciny [grafika], Zdjęcia w postaci rysun-
ków, Sztychy, ryty [grawiura], Bileciki stołowe, Kartonowe 
maty stołowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, 
Podstawki pod szklanki z tektury, Torby do pakowania wy-
konane z biodegradowalnego papieru, Materiały drukowa-
ne, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe wykonane 
z kartonu, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły biurowe, 
Bloczki do pisania, Bloki do pisania, Broszury drukowane, 
Broszury, Częściowo drukowane formularze, Druki, Druko-
wane foldery informacyjne, Drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowane znaki papierowe zawiera-
jące nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, 
Etui do notatników, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, 
Kalendarze drukowane, Kartki do korespondencji, Karty czy-
ste, Karty informacyjne, Katalogi, Koperty, Kwestionariusze 
drukowane, Materiały piśmienne, Naklejki, Notatniki ilustro-
wane, Notesy [artykuły papiernicze], Obwoluty na doku-
menty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Organizery 
do użytku biurowego, Papier firmowy, Plakaty reklamowe, 
Plany, Pocztówki, Podkładki na biurko, Prospekty, Proporczy-
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ki z papieru, Przekładki do dokumentów, Przylepne kartki 
na notatki, Reklamowe znaki papierowe, Szkicowniki, Szyldy 
reklamowe z papieru lub z kartonu, Teczki [artykuły papier-
nicze], Teczki papierowe na dokumenty, Ulotki, Ulotki rekla-
mowe, Wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, 
Zakładki, Zawieszki tekturowe, 35 Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza od-
bioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, 
Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, Informacja marketingowa, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Kompilacja, produk-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Ocena 
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbior-
ców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medial-
nych i reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie mate-
riałów reklamowych, Promowanie projektów innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Przygotowy-
wanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy 
online, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi mar-
ketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą 
sieci cyfrowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi rekla-
mowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz 
innych, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, Usługi w zakresie marketingu produk-
tów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy, 
42 Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, 
Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Doradztwo 
w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, Planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie broszur, Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie grafiki 
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowa-
nie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie opakowań i mate-
riałów do pakowania, Projektowanie ozdobnego opracowa-
nia graficznego, Projektowanie produktów konsumenckich, 
Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie wi-
zualne, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Tworzenie 
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, 
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produk-
tów, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Usługi graficzne, Usługi pro-
jektowania na zamówienie, Usługi projektowania opakowań 
przemysłowych, Usługi projektowania w zakresie systemów 
wyświetlania w celach prezentacyjnych, Usługi projektowe 
w zakresie wystaw sklepowych, Usługi projektowe związane 
z publikacją dokumentów, Usługi w zakresie projektowania 
stron internetowych, Wzornictwo i opracowywanie produk-
tów, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 538460 (220) 2022 01 04
(731) PRZYBORA ARTUR, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)

(540) DYSPENSA
(510), (511) 35 Usługi marketingowe w zakresie restauracji, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji, 
barów, pubów oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, kawiar-
niami, pubami, barami, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczącej restauracji, barów, pubów, ka-
wiarni, Usługi sprzedaży stacjonarnej oraz online dań goto-
wych oraz produktów spożywczych, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi barów, pubów, restauracji, ka-
wiarni, koktajlbarów, lodziarni, ciastkarni, Restauracje oferu-
jące dania na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach i barach, Organizowanie bankietów, Zapewnie-
nie pomieszczeń na uroczystości, Usługi barmanów, Winiar-
nie, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętów do podawania jedzenia i napojów, Hotele, hostele 
i pensjonaty, Usługi w zakresie zakwaterowania, wynajmu 
pokojów, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczaso-
wych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 538476 (220) 2022 01 08
(731) BoTGlobal OÜ, Tallin, EE
(540) (znak słowny)
(540) GO2NFT by SkeyNetwork
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje 
mobilne, Sprzęt komputerowy i elektroniczny, Urządzenia 
mobilne, Smartfony, Komputery przenośne, Tablety, Bez-
pieczne terminale do transakcji elektronicznych, Oprogra-
mowanie komputerowe i mobilne do użytku jako portfele 
na kryptowaluty, tokeny wartościowe, tokeny użytkowe, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania transakcja-
mi przy użyciu technologii blockchain, Portfele sprzętowe 
na kryptowaluty, tokeny wartościowe i tokeny użytkowe, 
Oprogramowanie do zarządzania i walidacji transakcji za po-
mocą inteligentnych kontraktów (smart contracts) opartych 
na technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe 
i mobilne, składniki informatyczne do technologii block-
chain, Tokeny wartościowe i tokeny użytkowe w ekosyste-
mie blockchain, Tokeny bezpieczeństwa, Oprogramowanie 
komputerowe i mobilne, składniki informatyczne do przy-
znawania dostępu do obiektów i urządzeń, systemów kom-
puterowych i zasobów informatycznych, 36 Elektroniczne 
przetwarzanie płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, 
Inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Przelew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, 
Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, Ti-
mesharing nieruchomości, Transakcje finansowe za pośred-
nictwem technologii blockchain, Działalność finansowa, 
Usługi dotyczące kart kredytowych, elektronicznych kart 
płatniczych, Finansowe i inwestycyjne usługi informacyjne, 
świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
wynajmu nieruchomości i powierzchni biurowej, Usługi 
transakcji w zakresie kryptowalut i tokenów blockchain, Kon-
sultacje finansowe w zakresie kryptowalut i tokenów warto-
ściowych, Usługi weryfikacji płatności w technologii block-
chain, Usługi finansowe w technologii blockchain, 42 Usługi 
badawczo-rozwojowe, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS], Usługi hostingu internetowe-
go, Testowanie systemów elektronicznego przetwarzania 
danych, Testowanie produktów, Kontrola jakości, Doradztwo 
technologiczne, Testowanie, analiza i ocena usług osób trze-
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cich do celów certyfikacji, Udostępnianie oprogramowania 
on-line do wykorzystania jako portfel kryptowalut i tokenów, 
Doradztwo technologiczne w zakresie technologii blockcha-
in, Świadczenie usług uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu oprogramowania opartego na technologii blockcha-
in na potrzeby transakcji inteligentnych kontaktów (smart 
contacts), Dostarczanie oprogramowania on-line do gene-
rowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i prze-
kazywania kryptowaluty, tokenów wartościowych i tokenów 
użytkowych, Uwierzytelnianie danych za pomocą łańcucha 
bloków, Certyfikacja danych przez blockchain, Blockcha-
in jako usługa [BaaS], Świadczenie usług oprogramowania 
w celu przyznawania dostępu do obiektów i urządzeń, syste-
mów komputerowych i zasobów informatycznych.

(210) 538482 (220) 2022 01 09
(731) WYPYCH URSZULA LORGASS, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) SNOWPEAK
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże ku-
chenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-
wych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, 
Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże 
do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pałki policyjne, Po-
chwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety, Torby 
na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], 
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne na-
rzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia 
ratownicze typu hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważe-
niowe [narzędzia ręczne], Przebijaki do szyb, Widły do tłu-
mienia zamieszek, Zbijaki do szyb, Dźwigniki ręczne [narzę-
dzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany do wspi-
naczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzę-
dzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japoń-
skie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby 
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [na-
rzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobiste-
go [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzę-
dzia do okrawania, Noże, Noże na użytek hobbystyczny, No-
życe, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne], Nożyce [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza 
nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia dla 
narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne no-
życe, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści 
noży, Stojaki na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia 
[wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów 
na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia 
ręczne], Komplety sztućców w pudełku, Łyżki stołowe ze sta-
li nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki 
[noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, 
Broń biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kie-
szonkowe, Tasaki [noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [na-
rzędzia ręczne], Piły wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, 
Piły [narzędzia ręczne], Piły [ręcznie obsługiwane], Piły kabłą-
kowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia 
ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki 
na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki tele-
skopowe, Celowniki bombowe, Celowniki stabilizowane ży-
roskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki 

do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z so-
czewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki do broni, Ce-
lowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, 
Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki dla 
artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne 
do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki 
do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celow-
niki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, 
Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralak-
tyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy 
zwierciadlane, Gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyj-
ne, Lunety, Celownicze (Lunety -) do broni palnej, Lunety 
celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory 
podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na pod-
czerwień, Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki 
podczerwieni, Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne 
czujki podczerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne 
detektory podczerwieni, Aparatura optyczna na podczer-
wień, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia loka-
lizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego 
sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień 
do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień 
do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczer-
wień do broni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry 
optyczne, Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbior-
niki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery optyczne, Optycz-
ne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilo-
metry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne 
czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urzą-
dzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą, Przyrządy obserwa-
cyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochronna 
przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna o dużej widocz-
ności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpor-
nych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Kamizelki kulood-
porne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki odporne na kłucie, 
Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, 
Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie ochron-
ne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne za-
pobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne 
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, 
kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, 
Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amu-
nicja do strzelb, Broń [urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń 
przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń 
sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni arty-
leryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej 
[inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, 
Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni pal-
nej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części 
broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Dzia-
ła polowe, Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, 
Kula pneumatyczna, Kule do karabinów, Kurki do broni, Ła-
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downice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Luster-
ka celownicze do broni, Miotacze ognia [broń], Naboje za-
wierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe, Oszczepy 
[broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety 
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewru-
jące, Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące 
elementami broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut 
ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do broni palnej, Śruci-
ny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządze-
nia celownicze do broni palnej [inne niż teleskopowe], Urzą-
dzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wia-
trówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni 
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapad-
ki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust 
broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, 
Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, 
Narzędzia do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, 
Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amuni-
cja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń 
palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną, Ce-
lowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni 
palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały 
[walizki] na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do -], 
22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, 
Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kem-
pingowych], Namioty do użytku w wędkarstwie, Namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki 
i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pako-
wania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osło-
ny na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby 
służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do prze-
chowywania, Woreczki do przechowywania obuwia, Worki 
wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory 
kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], 
Siatki chroniące przed owadami.

(210) 538483 (220) 2022 01 09
(731) WYPYCH URSZULA LORGASS, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) ARTEMIS
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże ku-
chenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-
wych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, 
Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże 
do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pałki policyjne, Po-
chwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety, Torby 
na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], 
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne na-
rzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia 
ratownicze typu hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważe-
niowe [narzędzia ręczne], Przebijaki do szyb, Widły do tłu-
mienia zamieszek, Zbijaki do szyb, Dźwigniki ręczne [narzę-
dzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany do wspi-
naczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzę-
dzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japoń-
skie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby 
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [na-
rzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobiste-
go [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzę-
dzia do okrawania, Noże, Noże na użytek hobbystyczny, No-
życe, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne], Nożyce [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza 

nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia dla 
narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne no-
życe, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści 
noży, Stojaki na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia 
[wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów 
na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia 
ręczne], Komplety sztućców w pudełku, Łyżki stołowe ze sta-
li nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki 
[noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, 
Broń biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kie-
szonkowe, Tasaki [noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [na-
rzędzia ręczne], Piły wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, 
Piły [narzędzia ręczne], Piły [ręcznie obsługiwane], Piły kabłą-
kowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia 
ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki 
na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki tele-
skopowe, Celowniki bombowe, Celowniki stabilizowane ży-
roskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki 
do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z so-
czewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki do broni, Ce-
lowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, 
Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki dla 
artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne 
do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki 
do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celow-
niki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, 
Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralak-
tyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy 
zwierciadlane, Gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyj-
ne, Lunety, Celownicze (Lunety -) do broni palnej, Lunety 
celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory 
podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na pod-
czerwień, Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki 
podczerwieni, Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne 
czujki podczerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne 
detektory podczerwieni, Aparatura optyczna na podczer-
wień, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia loka-
lizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego 
sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień 
do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień 
do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczer-
wień do broni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry 
optyczne, Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbior-
niki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery optyczne, Optycz-
ne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilo-
metry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne 
czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urzą-
dzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą, Przyrządy obserwa-
cyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochronna 
przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna o dużej widocz-
ności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpor-
nych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Kamizelki kulood-
porne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki odporne na kłucie, 
Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, 
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Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie ochron-
ne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne za-
pobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne 
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, 
kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, 
Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amu-
nicja do strzelb, Broń [urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń 
przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń 
sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni arty-
leryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej 
[inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, 
Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni pal-
nej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części 
broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Dzia-
ła polowe, Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, 
Kula pneumatyczna, Kule do karabinów, Kurki do broni, Ła-
downice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Luster-
ka celownicze do broni, Miotacze ognia [broń], Naboje za-
wierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe, Oszczepy 
[broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety 
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewru-
jące, Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące 
elementami broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut 
ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do broni palnej, Śruci-
ny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządze-
nia celownicze do broni palnej [inne niż teleskopowe], Urzą-
dzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wia-
trówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni 
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapad-
ki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust 
broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, 
Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, 
Narzędzia do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, 
Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amuni-
cja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń 
palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną, Ce-
lowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni 
palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały 
[walizki] na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do -], 
22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, 
Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kem-
pingowych], Namioty do użytku w wędkarstwie, Namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki 
i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pako-
wania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osło-
ny na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby 
służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do prze-
chowywania, Woreczki do przechowywania obuwia, Worki 
wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory 
kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], 
Siatki chroniące przed owadami.

(210) 538484 (220) 2022 01 09
(731) WYPYCH URSZULA LORGASS, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) ELF MONKEY
(510), (511) 8 Broń sieczna i obuchowa, Sztućce, noże ku-
chenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Narzę-
dzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunko-

wych, Broń biała [boczna], Bagnety [miecze], Dzidy, włócznie, 
Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Kastety, Miecze, Noże 
do pracy, Ostrza [broń], Ostrza do noży, Pałki policyjne, Po-
chwy do mieczy, Szable, Szable [miecze], Sztylety, Torby 
na noże, Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia ręczne], 
Awaryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], Awaryjne na-
rzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awaryjne rozwie-
raki do drzwi [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Narzędzia 
ratownicze typu hooligan [Halligan bar], Narzędzia wyważe-
niowe [narzędzia ręczne], Przebijaki do szyb, Widły do tłu-
mienia zamieszek, Zbijaki do szyb, Dźwigniki ręczne [narzę-
dzia ręczne], Lewarki uruchamiane ręcznie, Czekany do wspi-
naczki górskiej, Futerały na nóż nurkowy, Fartuchy na narzę-
dzia, Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadła metalowe, Japoń-
skie nożyczki zaciskowe [japońskie nożyczki do nici], Korby 
do świdrów, Łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Lutownice nieelektryczne, Maczety, Mieszadła [na-
rzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia do użytku osobiste-
go [elektryczne i nieelektryczne], Moździerze i tłuczki, Narzę-
dzia do okrawania, Noże, Noże na użytek hobbystyczny, No-
życe, Łyżki szumówki [narzędzia ręczne], Nożyce [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Nożyce uniwersalne, Nożyczki, Ostrza 
nożyc, Pasy na narzędzia, Pompki ręczne, Przedłużenia dla 
narzędzi ręcznych, Rączki do narzędzi ręcznych, Ręczne no-
życe, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, Rękojeści 
noży, Stojaki na narzędzia, Stojaki na noże, Torby na narzędzia 
[wyposażone], Torby na narzędzia przypinane do pasów 
na narzędzia, Uchwyty do nożyczek, Czerpaki [narzędzia 
ręczne], Komplety sztućców w pudełku, Łyżki stołowe ze sta-
li nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Rębaki 
[noże], Sztućce, Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Bagnety, 
Broń biała, Scyzoryki, Oprawki do narzynek, Nożyczki kie-
szonkowe, Tasaki [noże], Widły [widły łopatkowe], Widły [na-
rzędzia ręczne], Piły wzdłużne, Piły ręczne, Piły kabłąkowe, 
Piły [narzędzia ręczne], Piły [ręcznie obsługiwane], Piły kabłą-
kowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], Pistolety [narzędzia 
ręczne], Pałki gumowe, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Lornetki, Futerały na lornetki, Lornetki 
na polowania, Statywy trójnożne na lornetki, Celowniki tele-
skopowe, Celowniki bombowe, Celowniki stabilizowane ży-
roskopem, Celowniki optyczne [teleskopowe], Celowniki 
do kusz, Teleskopowe celowniki dla artylerii, Celowniki z so-
czewkami optycznymi, Elektroniczne celowniki do broni, Ce-
lowniki optyczne do karabinu, Celowniki optyczne do broni, 
Laserowe celowniki dla artylerii, Elektroniczne celowniki dla 
artylerii, Laserowe celowniki do broni, Celowniki optyczne 
do łuków, Celowniki [teleskopowe] do broni naziemnej, Ce-
lowniki teleskopowe do broni palnej, Teleskopowe celowniki 
do broni palnej, Celowniki optyczne do broni krótkiej, Celow-
niki [teleskopowe] do morskiego sprzętu bojowego, Lasery, 
Lasery do celów pomiarowych, Teleskopy, Teleskopy paralak-
tyczne, Teleskopy celownicze, Teleskopy zenitalne, Teleskopy 
zwierciadlane, Gogle noktowizyjne, Urządzenia noktowizyj-
ne, Lunety, Celownicze (Lunety -) do broni palnej, Lunety 
celownicze do broni palnej, Filtry podczerwieni, Detektory 
podczerwieni, Skanery podczerwieni, Termometry na pod-
czerwień, Kamery na podczerwień, Piroelektryczne czujniki 
podczerwieni, Aktywne czujniki podczerwieni, Pasywne 
czujki podczerwieni, Bierne czujniki podczerwieni, Pasywne 
detektory podczerwieni, Aparatura optyczna na podczer-
wień, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia loka-
lizacyjne działające na podczerwień, Urządzenia zdalnego 
sterowania na podczerwień, Urządzenia na podczerwień 
do broni naprowadzającej, Urządzenia na podczerwień 
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do broni celowniczej, Urządzenia celownicze na podczer-
wień do broni palnej, Ratownicze latarki laserowe, Filtry 
optyczne, Okulary optyczne, Kondensory optyczne, Odbior-
niki optyczne, Skanery optyczne, Wizjery optyczne, Optycz-
ne nadajniki, Wzierniki optyczne, Czujniki optyczne, Profilo-
metry optyczne, Optyczne elementy pomiarowe, Soczewki 
[szkła] optyczne, Nadajniki-odbiorniki optyczne, Optyczne 
czujniki prędkości, Optyczne czujniki pozycji, Optyczne urzą-
dzenia komunikacyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Optyczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Gogle, Gogle ochronne, Gogle z kamerą, Przyrządy obserwa-
cyjne, Odzież ochronna [kuloodporna], Odzież ochronna 
przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna o dużej widocz-
ności, Odzież ochronna wykonana z materiałów kuloodpor-
nych, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub ura-
zami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca 
przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Kamizelki kulood-
porne, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki odporne na kłucie, 
Kominiarki ognioodporne, Kominiarki chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie ochronne, 
Buty [obuwie ochronne], Obuwie służące ochronie przez 
wypadkami i ogniem, Obuwie chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, Obuwie zabezpieczające 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie ochron-
ne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie ochronne za-
pobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne 
przeciw napromieniowaniu, Obuwie zabezpieczające przed 
wypadkami, Obuwie chroniące przed ogniem, 13 Pojemniki, 
kabury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Amunicja, 
Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni ręcznej, Amu-
nicja do strzelb, Broń [urządzenia], Broń pneumatyczna, Broń 
przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, Broń 
sportowa, Broń z gazem łzawiącym, Celowniki do broni arty-
leryjskiej, inne niż teleskopowe, Celowniki do broni palnej 
[inne niż optyczne lub teleskopowe], Celowniki nieoptyczne, 
Celowniki nieteleskopowe, Celowniki otwarte do broni pal-
nej, Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Części 
broni, Części składowe broni, Detonatory dymu, Działa, Dzia-
ła polowe, Ekstraktory do pękniętych łusek, Formy do kul, 
Kula pneumatyczna, Kule do karabinów, Kurki do broni, Ła-
downice na śrut, Materiały pirotechniczne wojskowe, Luster-
ka celownicze do broni, Miotacze ognia [broń], Naboje za-
wierające dym, Łuski do śrutu, Łuski nabojowe, Oszczepy 
[broń], Pistolety obezwładniające [paralizatory], Pistolety 
pneumatyczne [wiatrówki], Pociski [broń], Pociski manewru-
jące, Przeciwpancerne pociski zapalające, Siłowniki będące 
elementami broni, Strzelby sportowe, Śrut ołowiany, Śrut 
ołowiany dla myślistwa, Śrut ołowiany do broni palnej, Śruci-
ny do wiatrówek, Śruciny [amunicja], Śrut stalowy, Urządze-
nia celownicze do broni palnej [inne niż teleskopowe], Urzą-
dzenia detonacyjne do wysadzania min podwodnych, Wia-
trówki, Wiatrówki [broń], Wieże działowe, Wyciory do broni 
ręcznej, Wyciągi do nabojów, Wypełniacze nabojów, Zapad-
ki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust 
broni], Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, 
Ładownice na naboje śrutowe, Aerozole do osobistej obrony, 
Narzędzia do ładowania broni, Proce [broń], Proch do strzelb, 
Broń, Broń ręczna [broń palna], Instalacje broni, Broń i amuni-
cja, Futerały na broń do broni palnej, Podstawy pod broń 
palną, Pokrowce na broń palną, Pochwy na broń palną, Ce-
lowniki (inne niż teleskopowe), Osłony na celowniki do broni 
palnej, Automatyczne pistolety, Pistolety startowe, Futerały 
[walizki] na pistolety, Karabiny [Lusterka celownicze do -], 

22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty natryskowe, 
Namioty do wspinaczki górskiej, Namioty [nie do celów kem-
pingowych], Namioty do użytku w wędkarstwie, Namioty 
do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Liny, linki 
i sznury, Liny, Sznurki, Niemetalowe sznury, Plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, Torby i worki do pako-
wania, przechowywania i transportu, Nieprzemakalne osło-
ny na śpiwór, Pojemniki geotekstylne [torby] z tkanin, Torby 
służące do przechowywania, Worki, Torby z siatki do prze-
chowywania, Woreczki do przechowywania obuwia, Worki 
wykonane z materiałów tekstylnych, 24 Śpiwory, Śpiwory 
kempingowe, Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], 
Siatki chroniące przed owadami.

(210) 538489 (220) 2022 01 10
(731) KRUMM ACHIM, Rosenfeld, DE
(540) (znak słowny)
(540) Hartglas
(510), (511) 12 Części pojazdów, nadwozia, części i akcesoria 
do nich, Klapy tylne pojazdów, Drzwi pojazdów, Okna po-
jazdów, Włazy w pojazdach, Luki dachowe, Klapy serwisowe, 
Drzwiczki serwisowe, Deflektory powietrza do pojazdów, 
Maski pojazdów, Żaluzje pojazdów, Moskitiery do pojazdów, 
35 Usługi merchandisingu w odniesieniu do następujących 
towarów: części do pojazdów, klapy tylne do pojazdów, 
drzwi do pojazdów, okna do pojazdów, włazy w pojazdach, 
luki dachowe, klapy serwisowe, drzwiczki serwisowe, deflek-
tory powietrza do pojazdów, maski pojazdów, żaluzje pojaz-
dów, moskitiery do pojazdów oferowane w sprzedaży deta-
licznej, bezobsługowej, hurtowej, katalogowej, internetowej 
i wysyłkowej, 37 Przebudowa, konserwacja, renowacja i na-
prawa pojazdów, nadwozia, ich części i akcesoriów, Naprawa 
części pojazdów, klap tylnych pojazdów, drzwi pojazdów, 
okien pojazdów, właz w pojazdach, luk dachowych, klap ser-
wisowych, drzwiczek serwisowych, deflektorów powietrza 
do pojazdów, masek pojazdów, żaluzji pojazdów, moskitier 
pojazdów, 40 Produkcja części samochodowych na zamó-
wienie, w szczególności klap tylnych, drzwi, okien, włazów, 
luk dachowych, klap serwisowych, drzwiczek serwisowych, 
deflektorów powietrza, masek, żaluzji pojazdów, moskitier 
do pojazdów, Naprawa pojazdów i części samochodowych, 
Naprawa i konserwacja części samochodowych, w szczegól-
ności klap tylnych, drzwi, okien, włazów, luk dachowych, klap 
serwisowych, drzwiczek serwisowych, deflektorów powie-
trza, masek, żaluzji pojazdów, moskitier do pojazdów.

(210) 538490 (220) 2022 01 10
(731) FRANIK PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T.A.T.U. & ZANARDI & Dishe
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(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.15, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 538491 (220) 2022 01 10
(731) SZCZEŚNIAK ALEKSANDRA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) LUXEMIA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami kosmetycznymi do higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kosme-
tycznymi do higieny i pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z folią aluminiową, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z folią aluminiową, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z skarpetami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z skarpetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z fartuchami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z fartuchami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z fartuchami jednorazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z fartuchami jednorazowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czepkami chirurgicznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czepkami chirurgicznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czepkami ochron-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czepkami 
ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pe-
lerynami fryzjerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pelerynami fryzjerskimi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chustami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z chustami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kom-
presami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kompre-
sami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami papierowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami pa-
pierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami do depilacji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami do depilacji, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szpatułkami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z szpatułkami kosmetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze szpatułkami lekarskimi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szpatułkami lekar-
skimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkład-
kami do użytku medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podkładkami do użytku medycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i artykułami 
higienicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami i artykułami higienicznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z śliniakami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z śliniakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wacikami do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wacikami do celów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tamponami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tamponami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z płatkami kosmetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płatkami kosmetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z japonkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z japonkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ręczne przybory higieniczne 
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręczne przybory higieniczne i do pie-
lęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z workami foliowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z workami foliowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biustonoszami, Usługi sprzedaży hurto-

wej w związku z biustonoszami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szlafrokami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z szlafrokami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z stringami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z stringa-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kapciami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kapciami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maskami medycznymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z maskami medycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maskami kosmetycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami kosmetycz-
nymi, 44 Usługi spa, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, 
45 Wypożyczanie sukni ślubnych, Wypożyczanie torebek 
ślubnych, Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, 
Wypożyczanie biżuterii ślubnej.

(210) 538492 (220) 2022 01 10
(731) SŁOTWIŃSKI DANIEL, Zakręt
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TADEX-BUD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 538493 (220) 2022 01 10
(731) ZABÓJ MIROSŁAW, Nozdrzec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Mydła, Mydła nielecznicze, Roztwory mydła, 
Mydło [detergent], Mydła i żele, Opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające mydło do rąk, Mydła do prania, 
Mydło pielęgnacyjne, Mydło przemysłowe, Mydła kosme-
tyczne, Produkty z mydła, Mydło w płynie do mycia naczyń, 
21 Dozowniki mydła, Dozowniki żelu pod prysznic, Dozowniki 
produktów do mycia ciała, Dozowniki do kosmetyków, Do-
zowniki do płynów stosowane z butelkami, Dozowniki do my-
dła w płynie [do celów domowych], Dozowniki mydła do rąk.

(210) 538494 (220) 2022 01 10
(731) MAJCHRZAK PAWEŁ AMETRIX, Pęgów
(540) (znak słowny)
(540) AMETRIX
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria emalio-
wana, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżu-
teria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z metali 
szlachetnych, Kaboszony, Kaboszony do wyrobu biżuterii, 
Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne i półszlachetne, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby 
[biżuteria], Srebro, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby 
jubilerskie z metali półszlachetnych, 19 Kamień, skała, glina 
i minerały, Kamień naturalny, Kamienie pamiątkowe.
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(210) 538495 (220) 2022 01 10
(731) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) HASTER
(510), (511) 11 Oświetlenie do celów wystawowych, Oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie kopułowe 
do mebli, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie dekoracyj-
ne, Oświetlenie do montażu na ścianie, Oświetlenie ścienne, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 538500 (220) 2022 01 10
(731) Shenzhen Ruike Innovation Technology Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ruko

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 28 Zabawki, Pojazdy zabawkowe, Drony [zabaw-
ki], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w po-
mniejszonej skali, Modele zabawek, Przenośne gry i zabawki 
zawierające funkcje telekomunikacyjne, Klocki konstrukcyjne 
[zabawki], Gry konstrukcyjne, Zestawy modeli w zmniejszo-
nej skali do składania [zabawki], Piłki do gier.

(210) 538511 (220) 2022 01 10
(731) DZIERŻYŃSKA MAŁGORZATA PRZETWÓRSTWO 

I WĘDZENIE RYB, Sędki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ryby z Mazur

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 29 Ekstrakty z ryb, Filety rybne, Filety z wędzo-
nego śledzia, Gotowane ryby, Gotowane owoce morza, Gła-
dzica, nieżywa, Galaretki rybne, Grillowane filety rybne, Ikra 
jesiotra, Karasie pospolite, nieżywe, Karp [nieżywy], Kawior, 
Kawior z łososia, Kiełbaski rybne, Konserwowane produk-
ty rybne w słoikach, Konserwowane ryby, Konserwy rybne, 
Kotlety rybne, Krewetki [nieżywe], Krewetki obrane, Krewetki 
różowe [nieżywe], Krokiety rybne, Krokiety z łososia, Łosoś 
[nieżywy], Łosoś, nieżywy, Mrożone gotowane ryby, Mrożo-
ne małże, Mrożone owoce morza, Mrożone produkty rybne, 
Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Nieżywe skorupiaki, Oko-
nie, nieżywe, Ośmiornice [nieżywe], Ostrygi, nieżywe, Ostrygi 
[nieżywe, spożywcze], Owoce morza konserwowane, Owo-
ce morza [nieżywe], Paluszki rybne, Potrawy z ryb do spoży-
cia przez ludzi, Produkty z owoców morza, Produkty z prze-
tworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Przetworzone owoce 
morza, Pulpety rybne, Ryba ugotowana i suszona, Ryby, Raki, 

nieżywe, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, Ryby 
mrożone, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszone, 
Ryby w puszkach, Ryby w słoikach, Ryby wędzone, Skorupia-
ki, nieżywe, Śledzie [nieżywe], Śledzie, nieżywe, Steki z ryb, 
Suszone mięso rybie, Tuńczyk [konserwowany], Tuńczyk, nie-
żywy, Tuńczyk w oleju, Wędzony łosoś, Węgorze, nieżywe, 
Żywność przygotowywana z ryb.

(210) 538513 (220) 2022 01 10
(731) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA HABITAT

(531) 27.05.01, 03.09.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki do uzdatniania wody w akwariach, Środ-
ki chemiczne do użytku w akwariach [inne niż środki farma-
ceutyczne], Środki chemiczne do użytku w akwariach [inne 
niż farmaceutyki], Środki chemiczne do stosowania w akwa-
riach, Odżywki dla roślin do użytku w akwariach, Dodatki 
odżywcze z alg na bazie wapnia, przeznaczone do użytku 
w akwariach, 7 Pompy wodne do użycia w akwariach, 9 Ter-
mometry nie do celów medycznych, Wskaźniki temperatury 
wody, 11 Filtry do użycia w akwariach, 19 Akwaria [konstruk-
cje], Akwaria (piasek do -), Akwaria (żwir do -), Figurki z kamie-
nia, 20 Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki 
wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywi-
cy drzewnej, 21 Akwaria, Akwaria i wiwaria, Akwaria kulowe, 
Akwaria pokojowe, Pokojowe (akwaria -), Pokrywy na akwa-
ria, Figurki szklane, Figurki wykonane z ceramiki, 26 Sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, Kwiaty sztuczne, Sztuczne kwiaty 
z tworzyw sztucznych, Sztuczne rośliny.

(210) 538523 (220) 2022 01 10
(731) WOLTER VIVIEN, Nordstemmen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYMTASTIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Nielecznicze preparaty do masażu, Olejki 
do masażu, Kosmetyki, Balsamy, kremy i żele do redukcji 
cellulitu, 5 Odżywcze suplementy diety, Napoje witamini-
zowane, Preparaty witaminowe, 8 Urządzenia do pielęgna-
cji ciała i urody, z wyjątkiem urządzeń do pielęgnacji skóry 
i paznokci, 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urzą-
dzenia do masażu, Piłki do masażu, Rękawice do masażu, 
Wałek do masażu, Podkładki do masażu termicznego, Wał-
ki piankowe do masażu, Przyrządy do masażu, 21 Butelki 
do picia do uprawiania sportu, 25 Odzież, Koszulki z krótkim 
rękawem, Pulowery, Obuwie, Nakrycia głowy, Mycki, piuski, 
Czapki [nakrycia głowy], Odzież sportowa, Buty sportowe, 
Swetry, 27 Maty do jogi, Maty do fitnessu, 28 Sprzęt spor-
towy, Artykuły i sprzęt sportowy, Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych [ćwiczenia], Artykuły i sprzęt fitness, 32 Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Woda mineralna [na-
poje], Syropy do wyrobu napojów, Syropy do produkcji na-
pojów aromatyzowanych owocami, Syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, Syropy do napojów, 35 Reklama, 
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Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi detaliczne 
i hurtowe, w tym internetowe, związane z: nielecznicze pre-
paraty do masażu, olejki do masażu, kosmetyki, balsamy, kre-
my i żele do redukcji cellulitu, odżywcze suplementy diety, 
napoje witaminizowane, preparaty witaminowe, urządzenia 
do pielęgnacji ciała i urody inne niż urządzenia do pielęgna-
cji skóry i paznokci, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
podkładki do masażu termicznego, wałki piankowe do ma-
sażu, przyrządy do masażu, butelki do picia do uprawiania 
sportu, odzież, koszulki z krótkim rękawem, pulowery, swe-
try, obuwie, nakrycia głowy, mycki, piuski, czapki [nakrycia 
głowy], odzież sportowa, buty sportowe, maty do jogi, maty 
do fitnessu, sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt sportowy, urzą-
dzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], artykuły i sprzęt 
fitness, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, woda 
mineralna [napoje], syropy do wyrobu napojów, syropy 
do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do na-
pojów, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych.

(210) 538529 (220) 2022 01 10
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blu Baby

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 538537 (220) 2022 01 11
(731) FILEK SŁAWOMIR, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N notra

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 538542 (220) 2022 01 10
(731) SIWICKI TOMASZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOCZESNY POŚREDNIK.PL

(531) 04.05.03, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.17, 26.03.23, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, publikacje elektro-
niczne na nośnikach danych, 35 Reklama za pomocą stron 
internetowych, 36 Agencja pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, usługi kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, 
dzierżawy, zamiany nieruchomości, doradztwo w zakresie 
obrotu nieruchomościami, pośrednictwo w udzielaniu kre-
dytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych, wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(210) 538548 (220) 2022 01 10
(731) SIWICKI TOMASZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 01.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, publikacje elektro-
niczne na nośnikach danych, 35 Reklama za pomocą stron 
internetowych, 36 Agencja pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, usługi kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, 
dzierżawy, zamiany nieruchomości, doradztwo w zakresie 
obrotu nieruchomościami, pośrednictwo w udzielaniu kre-
dytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych, wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

(210) 538569 (220) 2022 01 11
(731) SZULC ADAM BARBER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMA & FRIENDS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie.

(210) 538579 (220) 2022 01 12
(731) TRAVEL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PODRÓŻY FOKUS

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 39 Doradztwo w zakresie planowania trasy po-
dróży, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
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Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe do plano-
wania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Organizacja 
i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwacja rejsów, Orga-
nizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwowanie 
wycieczek, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie podróży 
w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie i rezer-
wowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Planowanie 
i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja 
podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podró-
ży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja miejsc 
[podróż], Rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu, 
Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, 
Rezerwacja rejsów morskich, Rezerwacja transportu, Rezer-
wowanie transportu, Rezerwowanie transportu autokarowe-
go, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwowanie 
transportu promami, Rezerwowanie wycieczek ze zwiedza-
niem za pośrednictwem biura, Świadczenie usług w zakresie 
informacji podróżnej, Udzielanie informacji na temat rezer-
wacji podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, 
Udzielanie informacji dotyczących podróży.

(210) 538580 (220) 2022 01 12
(731) WŁODARCZYK JOANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kersten

(531) 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01, 27.05.24, 02.01.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki.

(210) 538582 (220) 2022 01 12
(731) MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rytuał Uśmiechu

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Kodowane karty członkowskie, Oprogramo-
wanie, Rejestratory danych, Nośniki do przechowywania 
danych, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy 

danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Sprzęt 
do przetwarzania danych, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, Karty kodowane, Kodowane karty upomin-
kowe, Kodowane karty lojalnościowe, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne, do po-
brania, 10 Protezy dentystyczne, Części protetyczne do sto-
matologii, Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, 
Implanty dentystyczne, Przyrządy i przybory dentystyczne, 
Korony dentystyczne, Mostki dentystyczne, 16 Karty upo-
minkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Publikacje eduka-
cyjne, Publikacje drukowane, Materiały piśmienne, Biuletyny 
informacyjne, Kwestionariusze drukowane, Ulotki, Bony war-
tościowe, Kupony drukowane, Materiały drukowane, Karty 
informacyjne, Broszury, Karty rejestracyjne, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Drukowane 
materiały edukacyjne, Fotografie [wydrukowane], Publikacje 
promocyjne, 35 Usługi marketingowe w dziedzinie stoma-
tologii, Tworzenie komputerowych baz danych, Zestawianie 
danych w komputerowych bazach danych, Usługi reklamo-
we i promocyjne, Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Zarządzanie ad-
ministracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie planami 
dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, Usługi admi-
nistracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Nego-
cjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie rozliczeń świadczo-
ne w dziedzinie służby zdrowia, Usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administrowania 
działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, Fakturowanie w za-
kresie usług medycznych, Usługi administracyjne w zakresie 
skierowań lekarza, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt 
historii medycznej, Skomputeryzowane zarządzanie do-
kumentacją i aktami medycznymi, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Zarządzanie 
szpitalami, Komputerowe zarządzanie plikami, Przygotowy-
wanie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie kon-
sumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub 
reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeń dentystycznych, Admi-
nistrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki 
dentystycznej, Administrowanie i wystawianie polis ubez-
pieczeniowych w zakresie opieki dentystycznej, Admini-
strowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia 
kosztów leczenia dentystycznego, Ubezpieczenia medycz-
ne, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz 
firm, Ubezpieczenie zdrowotne, Prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne, Udzielanie rabatów w uczestniczących obiek-
tach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkow-
skiej, Administracja finansowa przedpłaconych programów 
opieki medycznej, Programy oszczędnościowe dotyczące 
opieki zdrowotnej, Emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, Emisja bonów wartościowych w związku z progra-
mami motywacyjnymi, 40 Usługi technika dentystycznego, 
Produkcja protez dentystycznych na zamówienie, Produk-
cja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych 
szczęk, 41 Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, Usługi 
instruktażowe i szkoleniowe, Prowadzenie seminariów szko-
leniowych, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych i instruktażowych, Wydawanie publikacji medycznych, 
Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycz-
nej, Udostępnianie publikacji on-line, 42 Usługi laboratoryjne 
w zakresie badań stomatologicznych, Usługi laboratoryjne, 
Laboratoryjne usługi analityczne, Usługi w zakresie testów 
laboratoryjnych, Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Utrzy-
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mywanie baz danych, Opracowywanie baz danych, Labora-
toria medyczne, Przechowywanie dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej, Analiza tkanek ludzkich do badań 
medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i bada-
nia medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dzie-
dzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 44 Stomatologia 
kosmetyczna, Usługi dentystyczne, Doradztwo związane 
ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomato-
logii, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, 
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi asystenta dentysty, Usłu-
gi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Wykonywanie 
badań medycznych, Badania przesiewowe, Informacja me-
dyczna, Pomoc medyczna, Usługi obrazowania medyczne-
go, Usługi oceny medycznej, Usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji medycznych, Wydawanie raportów medycznych, 
Kompilacja raportów medycznych, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Usługi ultrasonograficzne dla celów me-
dycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie 
usług medycznych.

(210) 538584 (220) 2022 01 12
(731) INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA 

I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Puławy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDO  EKOLOGICZNE DOŚWIADCZALNICTWO 

ODMIANOWE

(531) 05.07.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.05, 
27.05.17

(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, 41 Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
prac naukowych, 44 Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicz-
nych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnic-
twa, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze w zakresie 
upraw rolniczych, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, 
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalne-
go w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa.

(210) 538697 (220) 2022 01 14
(731) Amazon Technologies, Inc., Seatle, Washington, US
(540) (znak słowny)
(540) AMAZON AWARE
(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, płyny do mycia ciała, 
balsamy do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania jamy 
ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, mia-
nowicie: 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 pielęgnacji skóry, Serum 
pielęgnacyjne, Środki nawilżające przeciwdziałające starze-
niu się skóry i środki pielęgnacyjne przeciwdziałające starze-
niu się skóry w formie kosmetyków, Nielecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, Kosmetyki, mianowicie mleczka kosmetycz-
ne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Kosmetyki, mianowicie: 
preparaty do pielęgnacji urody, Kosmetyki, mianowicie pro-
dukty do pielęgnacji urody, Nielecznicze balsamy w formie 
kosmetyków 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, 5 Suplementy 
diety i witaminy, Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne, 
Nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej inne 
niż środki toaletowe, Preparaty do odświeżania powietrza, 
pieluszki dla niemowląt, 11 Lampy, mianowicie: lampy sufito-
we, lampy ścienne, lampki do czytania, Lampy do użytku 
zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetlenio-
we zasilane energią słoneczną, Lampy, Latarnie oświetlenio-
we, Oprawy oświetleniowe, Lampki do książek, 16 Chustecz-
ki do twarzy z papieru, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe, 
Serwetki papierowe, Serwetki stołowe papierowe, 18 Torebki 
i torebki 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, 20 Meble, Meble biurowe, Meble sypialniane, Me-
ble przystosowane do użytku na zewnątrz, Krzesła, biurka, 
kanapy, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy 
na dokumenty, Szafki, Meble szkolne, Stoły, Ramy do obra-
zów i dzieł sztuki, Rolety wewnętrzne, Wewnętrzne osłony 
okienne, Tablice korkowe, Meble nadmuchiwane, Stojaki 
na czasopisma, Lustra, Poduszki, Materace, Regały i ich części 
składowe, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako ca-
łość, półki meblowe i regały magazynowe, Stojaki na wino, 
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, Grzebienie i gąbki, Szczotki, Aplikatory do kosme-
tyków, Gąbki, Gąbki, trójkątne gąbki toaletowe, okrągłe apli-
katory do aplikacji makijażu, puszki do pudrów i myjki do pe-
elingu i mycia ciała, wszystkie do użytku kosmetycznego, 
aplikatory kosmetyczne, Szczotki i szczoteczki do włosów, 
paznokci i zębów, Pojemniki kosmetyczne do użytku domo-
wego, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte 
w innych klasach, Gąbki do czyszczenia, 24 Bielizna stołowa 
i pościelowa, Bielizna pościelowa i koce, Tekstylne artykuły 
kąpielowe, Bielizna domowa, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, 
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Ręczniki plażowe, Kapy na łóżka, Narzuty na łóżka, Kołdry 
[przykrycia], Kołdry, Podkłady pod i na materac, Poszewki 
na poduszki [poszwy na poduszki], Poszewki na poduszki, 
Prześcieradła na łóżka, Ściereczki do wycierania naczyń, Za-
słony, Zasłony do natrysków, Draperie, Serwetki tekstylne, 
25 Odzież i obuwie damskie, męskie i dziecięce, a mianowi-
cie bluzki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sporto-
we, 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, jednoczęściowe kombinezony 
do spania i zabawy, koszule nocne, modne opaski na głowę, 
nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Usługi sklepu detalicznego z szerokim asorty-
mentem towarów konsumpcyjnych i handlowych, a miano-
wicie: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, olejki 
perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne środki czyszczące, 
mydła do rąk, mydła w kostce, mydła do naczyń, detergenty 
do prania, środki do czyszczenia powierzchni, chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, pod-
paski, płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zę-
bów, płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze dezodo-
ranty, preparaty do golenia, mianowicie: kremy do golenia, 
balsamy po goleniu, waciki do celów kosmetycznych, chus-
teczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, balsamy pielęgna-
cyjne, środki nawilżające do skóry, preparaty 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, pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, Usługi sklepu deta-
licznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyj-
nych i handlowych, a mianowicie: 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, nieleczni-
cze 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, kompak-
towe 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 maseczki pod 
oczy, kremy BB, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, podkłady 
do twarzy, podkłady do makijażu, preparaty do demakijażu, 
Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towa-
rów konsumpcyjnych i handlowych, a mianowicie: suple-
menty diety i witaminy, wosk dentystyczny, środki dezynfek-
cyjne, nielecznicze preparaty sanitarne do higieny osobistej 
inne niż środki toaletowe, lampy, mianowicie: lampy sufito-
we, lampy ścienne, lampki do czytania, lampy do użytku ze-
wnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe 
zasilane energią słoneczną, lampy, latarnie oświetleniowe, 
oprawy oświetleniowe, lampki do książek, papier toaletowy, 
ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe, serwetki 
papierowe, torebki i torebki do ręki, torby typu shopper, tor-
by podróżne, torby na ramię, kopertówki, plecaki, torby spor-
towe, portfele, portmonetki na monety i kosmetyczki sprze-

dawane bez zawartości, bagaże, aktówki, tornistry, torby 
na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby podręczne, 
plecaki, torby, mianowicie: uniwersalne torby do noszenia, 
Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towa-
rów konsumpcyjnych i handlowych, a mianowicie: meble, 
meble 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, 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, 
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, gąbki do czyszczenia, gąbki 
do makijażu, ściereczki do mycia naczyń, Usługi sklepu deta-
licznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyj-
nych i handlowych, a mianowicie: bielizna stołowa i poście-
lowa, bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielo-
we, bielizna domowa, ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki 
plażowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, kołdry [przykrycia], 
kołdry, podkłady pod i na materac, poszewki na poduszki 
[poszwy na poduszki], poszewki na poduszki, prześcieradła 
na łóżka, ściereczki do wycierania naczyń, zasłony, zasłony 
do natrysków, draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie 
damskie, męskie i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, ko-
szulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, 
spodnie typu slacks, szorty, spódnice, tuniki, koszulki bez rę-
kawów, suknie i sukienki, kombinezony, swetry, pulowery, 
legginsy, kurtki i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, skarpetki, 
rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zabawy, 
koszule nocne, modne opaski na głowę, nakrycia głowy.

(210) 538707 (220) 2022 01 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z O.O.

(531) 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 
29.01.12, 24.17.02

(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, Informacje finansowe, Infor-
macja o ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami.

(210) 538726 (220) 2022 01 14
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 

Wuhan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) RGD Red 100s

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki 
papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry 
do papierosów, Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 538731 (220) 2022 01 14
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 

Wuhan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Blue 100s

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki 
papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry 
do papierosów, Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 538733 (220) 2022 01 14
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 

Wuhan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Pink FLOWER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 05.05.20, 05.05.21, 25.07.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki 
papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry 
do papierosów, Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 538742 (220) 2022 01 14
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 

Wuhan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RGD Blue BIRD

(531) 03.07.16, 03.07.24, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 25.07.15
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki 
papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry 
do papierosów, Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 538744 (220) 2022 01 14
(731) CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., 

Wuhan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RGD Bright BUTTERFLY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.13, 25.07.15, 03.13.01
(510), (511) 34 Tytoń, Cygara, Papierosy, Cygaretki, Ustniki 
papierosów, Pudełka zapałek, Zapalniczki dla palaczy, Filtry 
do papierosów, Bibułki papierosowe, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 538755 (220) 2022 01 17
(731) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, 

Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impro TEATR KOMEDII W ŁODZI

(531) 27.05.01, 27.05.13, 25.05.02, 25.07.20
(510), (511) 41 Usługi w zakresie prowadzenia teatru, Pro-
dukcja przedstawień teatralnych, Realizacja przedstawień 
teatralnych, Wystawianie spektakli teatralnych i muzycznych, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Usługi rezerwacji miejsc 
na spektakle, Usługi artystów estradowych, Obsługa sal te-
atralnych, Wynajmowanie sal teatralnych, Wypożyczanie de-
koracji teatralnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów o te-
matyce teatralnej.

(210) 538766 (220) 2022 01 18
(731) POŻOGA DOROTA PEPE, Kielce
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATROL4U

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 37 Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, 
wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tu-
ning], Regulacja [tuning] pojazdów, Tuning nadwozi samo-
chodów, Usługi tuningu pojazdów, Dostarczanie informacji 
o naprawach pojazdów, Instalacja części zamiennych do po-
jazdów, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, 
Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie wyposaże-
nia samochodowego, Konserwacja lub naprawa pojazdów 
samochodowych, Kontrola samochodów i ich części przed 
konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Montaż 
[instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowa-
nie] części do pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych i silników do nich, Naprawy i konserwacja 
samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy 
samochodów, Odnawianie pojazdów, Obsługa i naprawa sa-
mochodów, Remont pojazdów, Strojenie silników samocho-
dowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, Usługi związane 
z tapicerką i naprawą pojazdów.

(210) 538768 (220) 2022 01 18
(731) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BAL SELEDYNOWY
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kul-
turalne, Organizacja i prowadzenie balów, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kul-
turalnych, Organizacja widowisk, Organizacja przyjęć, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kultu-
ralne, Rozrywka w postaci występów na żywo i występów 
osób przebranych w kostiumy.

(210) 538780 (220) 2022 01 17
(731) ATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Iwiczna

(540) (znak słowny)
(540) Atpol
(510), (511) 19 Dekoracyjne panele drewniane, Dekoracyj-
ne płyty ścienne nietekstylne, Drewniane forniry, Drewnia-
ne płyty wiórowe, Drewniane laminowane płyty wiórowe, 
Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewno budow-
lane, Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku do-
mowego, Drewno na profile, Drewno obrobione, Drewno 
częściowo obrobione, Elementy budowlane (niemetalowe) 
w postaci płyt, Elementy wykończeniowe budowlane nie-
metalowe, Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku 
w budownictwie, Laminaty drewniane, Laminaty (nie z me-
talu), Listwy niemetalowe, Listwy dekoracyjne niemetalowe, 
Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Okładziny 
drewniane, Okładzinowe panele ścienne (niemetalowe), 
Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele akustyczne 
niemetalowe, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, 
Podłogi niemetalowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, 
Podłogowe płytki niemetalowe, Pokrycia ścienne nie z me-
talu, Profile niemetalowe dla budownictwa, 20 Dekoracyj-
ne panele drewniane jako część mebli, Dekoracyjne płyty 
ścienne nietekstylne jako część mebli, Panele drewniane 

do mebli, Taśmy drewniane, Wyroby stolarskie., 27 Tapeta, 
Tapeta tekstylna, Tapeta z pokryciem tekstylnym, Pokry-
cia ścienne, Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne 
z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej również w formie wysyłkowej: dekoracyjnych paneli 
drewnianych, dekoracyjnych płyt ściennych nietekstylnych, 
drewnianych fornirów, drewnianych płyt wiórowych, drew-
nianych laminowanych płyt wiórowych, drewnianych pa-
neli akustycznych na ściany, drewna budowlanego, drewna 
do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewna 
na profile, drewna obrobionego, drewna częściowo obrobio-
nego, elementów budowlanych (niemetalowych) w postaci 
płyt, elementów wykończeniowych budowlanych nieme-
talowych, laminatów z materiałów niemetalowych do użyt-
ku w budownictwie, laminatów drewnianych, laminatów 
(nie z metalu), listew niemetalowych, listew dekoracyjnych 
niemetalowych, ogniotrwałych materiałów budowlanych 
niemetalowych, okładzin drewnianych, okładzinowych pa-
neli ściennych (niemetalowych), okryć niemetalowych dla 
budownictwa, paneli akustycznych niemetalowych, płytek 
ściennych niemetalowych dla budownictwa, podłóg nieme-
talowych, podłóg laminowanych niemetalowych, podłogo-
wych płytek niemetalowych, pokryć ściennych nie z meta-
lu, profili niemetalowych dla budownictwa, dekoracyjnych 
paneli drewnianych jako część mebli, dekoracyjnych płyt 
ściennych nietekstylnych jako część mebli, paneli drewnia-
nych do mebli, taśm drewnianych, wyrobów stolarskich, ta-
pet, tapet tekstylnych, tapet z pokryciem tekstylnym, pokryć 
ściennych, pokryć ściennych z papieru, pokryć ściennych 
z tworzyw sztucznych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Wyceny handlowe, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą w celu obsługi transakcji i sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu.

(210) 538785 (220) 2022 01 18
(731) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIRMA 
POLIMAT, Przedbojewice

(540) (znak słowny)
(540) AVO
(510), (511) 11 Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie, Wanny z urządzeniami pomagający-
mi wejść do nich, Wanny z urządzeniami pomagającymi 
wyjść z nich.

(210) 538790 (220) 2022 01 18
(731) BREJECKI ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FIRMA 
POLIMAT, Przedbojewice

(540) (znak słowny)
(540) VOVO
(510), (511) 11 Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie, Wanny z urządzeniami pomagający-
mi wejść do nich, Wanny z urządzeniami pomagającymi 
wyjść z nich.

(210) 538798 (220) 2022 01 18
(731) HR-SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Środa Wielkopolska

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Dokioki

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowy-
mi, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie kom-
puterowe i aplikacje mobilne do zarządzania przedsiębior-
stwem, Oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne 
dla: księgowości, finansów, logistyki, produkcji, zaopatrzenia, 
sprzedaży i dystrybucji, zarządzania kadrami, gospodarki ma-
gazynowej oraz innych działów firmy w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej i administrowania działalnością go-
spodarczą, Oprogramowanie do planowania zasobów przed-
siębiorstwa [ERP], 41 Szkolenia z zakresu obsługi programów 
komputerowych, Zapewnianie instruktażu związanego z pro-
gramowaniem komputerów, Szkolenia w zakresie obsługi pro-
gramów do przetwarzania danych, Usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie użytkowania 
programów komputerowych i aplikacji mobilnych, Publiko-
wanie tekstów dotyczących obsługi programów komputero-
wych i aplikacji mobilnych, 42 Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobra-
nia, do zarządzania działalnością gospodarczą, Zapewnianie 
oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania 
kadrami, Platforma jako usługa [PaaS], Usługi projektowania 
i opracowywania oprogramowania oraz aplikacji mobilnych 
dla wspierania zarządzania całością przedsiębiorstwa i admini-
strowania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze, konsul-
tingowe i informacyjne związane z komputerami, oprogramo-
waniem komputerowym, aplikacjami mobilnymi i globalnymi 
sieciami komputerowymi, Instalowanie i utrzymywanie pro-
gramów komputerowych, Programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, Aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicz-
nego w zakresie oprogramowania komputerowego, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego., 45 Li-
cencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie aplikacji 
mobilnych, Licencjonowanie komputerów.

(210) 538815 (220) 2022 01 18
(731) ELIBRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 E-booki, Elektroniczne bazy danych, Oprogra-
mowanie do zarządzania treścią, Książki audio, 16 Książki, 
35 Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi handlu 

detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektro-
nicznymi, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, 41 Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji [micro-publishing], Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowy 
skład drukarski [DTP], 42 Hosting aplikacji interaktywnych, 
Hosting aplikacji mobilnych, Hosting komputerowych baz 
danych, Hosting mobilnych stron internetowych, Konwersja 
tekstu na format cyfrowy, Transfer danych dokumentowych 
z jednego formatu komputerowego na inny.

(210) 538863 (220) 2022 01 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) PhytoDerma
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, 5 Preparaty i artykuły higieniczne.

(210) 538864 (220) 2022 01 20
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAWNY targ.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.19, 24.17.01, 24.17.02, 18.07.09, 05.11.11

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Kiełbasy, Konserwy mięsne, 
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Przetworzone pro-
dukty mięsne, Potrawy mięsne gotowane, Podroby, Ole-
je i tłuszcze jadalne, 35 Reklama, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz 
za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, 
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone pro-
dukty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, oleje 
i tłuszcze jadalne, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach 
handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach w celu ich sprzedaży, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych.

(210) 538865 (220) 2022 01 20
(731) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzarnia gospodarza.pl
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 
24.17.01, 24.17.02, 02.01.01, 02.01.13, 02.01.23

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Kiełbasy, Konserwy mięsne, 
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Potrawy mięsne goto-
wane, Podroby, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone produk-
ty mięsne, 35 Reklama, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi sprzeda-
ży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem 
internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: mięso 
i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy 
mięsne gotowane, podroby, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z mięsem, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach w celu 
ich sprzedaży, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.

(210) 538913 (220) 2022 01 21
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WelBodyMat

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urzą-
dzenia do masażu, Urządzenia do masażu szyi i ramion, Elek-
tryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego.

(210) 538924 (220) 2022 01 21
(731) IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORTAL CODING

(531) 02.01.02, 02.01.15, 26.07.17, 26.07.19, 26.04.09, 01.03.01, 
01.03.12, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe przeznaczo-
ne do sprawdzania wiedzy programistycznej, 41 Teleturnieje 
dla programistów, Produkcja, organizacja i udostępnianie on-
line turniejów dla programistów.

(210) 538946 (220) 2022 01 21
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTRYSAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze wspierające, Leki 
w płynie, Leki wzmacniające, Preparaty witaminowe, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Dodatki mineralne do żyw-
ności, Wody mineralne do celów leczniczych, Sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, Żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, Dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, Zioła lecznicze.

(210) 538951 (220) 2022 01 21
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DETRI
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitar-
ne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty 
witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, Krople witaminowe.

(210) 538979 (220) 2022 01 24
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY MŁYN PIEROGARNIA

(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Dżemy, Dziczyzna, Flaki, Kiszone warzy-
wa [kimchi], Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Mięso konserwowane, Owoce konserwowa-
ne, Owoce przetworzone, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Smalec, Soki roślinne do gotowania, Zupy, 30 Chleb, 
Ciasta, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, 
Kawa, Keczup, Kluski gnocchi, Makaroniki [wyroby cukierni-
cze], Mięsne sosy, Miód, Mięso zapiekane w cieście, Naleśniki, 
Napoje na bazie kawy, Ocet, Pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Placki, Pizza, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy do makaronów, Syropy 
i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bez-
alkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku herbaty, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów, 35 Doradztwo 
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w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 39 Dosta-
wa towarów, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], Informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi barowe, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego 
zakwaterowania [wydawanie kuczy], Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Wynajmo-
wanie sal na zebrania.

(210) 538983 (220) 2022 01 24
(731) WYSOTA JESIKA JESIKA, Zacharzowice
(540) (znak słowny)
(540) JESIKA
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, Dane zapisane elektronicznie 
z Internetu, Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane magnetycz-
ne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], 
Elektroniczne bazy danych, Pliki multimedialne do pobrania, 
Taśmy z nagraniami, Wstępnie nagrane płyty, Zapisane pliki 
danych, Dyski CD z danymi, Dyski CD-ROM, Nagrane płyty CD, 
25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bikini, Bluzy z kap-
turem, Chustki [apaszki], Chusty [odzież], Damskie luźne topy, 
Długie luźne stroje, Kąpielówki, Kostiumy, Koszulki polo, Leg-
ginsy, Narzutki na ramiona, Paski, Spodenki, Sukienki damskie, 
Swetry, Topy [odzież], 38 Nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych 
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie treści audiowizual-
nych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści ge-
nerowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Transmisje na żywo dostępne 
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], Usłu-
gi w zakresie konferencji internetowych, Transmisja nagrań 
dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, Usługi 
cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Usługi nadawcze, 
Usługi transmisji wideo, Usługi transmisji głosu i danych, Usługi 
w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi wideoko-
munikacyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi wide-
okonferencji, Usługi wysyłania wideo, Wideokonferencje, 
41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Fotografia, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Nagrywa-
nie na taśmach wideo, Prezentacja nagrań wideo, Prezentowa-
nie programów radiowych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Pro-

dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja 
filmów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja fil-
mów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów szkolenio-
wych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja 
filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów wideo, Pro-
dukcja filmów wideo i DVD, Produkcja muzyczna, Produkcja 
muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wi-
deo, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwię-
ku i obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań 
wideo, Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Produk-
cja nagrań wzorcowych [master], Produkcja oryginalnych eg-
zemplarzy nagrań, Produkcja przedstawień i filmów, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja rozrywki audio, Pro-
dukcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Produkcja taśm dźwiękowych 
w celach rozrywkowych, Produkcja telewizyjna, Realizacja na-
grań audiowizualnych, Realizacja nagrań fonograficznych, Re-
alizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Selekcja 
i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby 
trzecie, Studia nagrań (Usługi -), Tworzenie podcastów, Udo-
stępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach 
MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] 
na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie nagrań mu-
zyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usługi 
nagrywania i produkcji audio, Usługi studia nagrań, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych 
i rozrywki wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie nagrań 
wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, 
wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, 
Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Koncerty muzycz-
ne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, Musicale na żywo, Muzyczne widowiska 
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do wy-
stępów, Obsługa koncertów muzycznych, Organizacja i pre-
zentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja rozrywek mu-
zycznych, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie kon-
certów, Organizowanie koncertów muzycznych, Organizowa-
nie pokazów na żywo, Organizowanie pokazów tanecznych, 
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie wy-
stępów na żywo, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Prezentacja koncertów, Prezentacja koncertów muzycznych, 
Prezentacja pokazów tanecznych, Prezentacja przedstawień 
na żywo, Prezentacja przedstawień muzycznych, Produkcja 
koncertów muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy piosenkarzy, Produkcja przedstawień 
na żywo, Produkcja sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych na żywo, Przedstawienia muzyczne, Przedsta-
wienia muzyczne na żywo, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Realizacja imprez rozrywkowych 
na żywo, Rozrywka w postaci koncertów, Teatralne widowiska 
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do wy-
stępów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi koncertów mu-
zycznych, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi koncer-
tów śpiewu, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w po-
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staci występów zespołów muzycznych, Usługi w zakresie pro-
dukcji widowisk na żywo, Usługi występów grup muzycznych 
na żywo, Widowiska muzyczne, Wykonywanie programów 
muzycznych, Wystawianie spektakli na żywo, Występy grup 
muzycznych na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Wy-
stępy muzyczne na żywo, Występy taneczne, muzyczne i dra-
matyczne, Występy zespołów muzycznych na żywo, Zapew-
nianie muzyki na żywo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zarzą-
dzanie koncertami, Zarządzanie stroną artystyczną występów 
muzycznych, Impresariat artystyczny, Organizacja imprez kul-
turalnych i artystycznych, Usługi artystów estradowych, Usługi 
artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi 
rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydaw-
nicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowa-
nie, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publi-
kowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych no-
śnikach danych, Publikowanie multimediów, Publikowanie 
tekstów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Usługi pisania tekstów, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakre-
sie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, 
Usługi wydawnicze, Wydawanie audiobooków, Usługi wy-
dawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi publikacji, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą ra-
diową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Fan-
kluby, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacje doty-
czące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizacja imprez rozrywkowych, Organi-
zacja widowisk, Organizowanie festiwali, Organizowanie gal, 
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie roz-
rywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie roz-
rywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie widowisk sce-
nicznych, Pisanie piosenek, Pokazy filmów wideo, Pokazy 
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, Produkcja 
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy 
i piosenkarzy, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień mu-
zycznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przeprowadza-
nie aktywności rozrywkowych, Radiowe i telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozrywka 
on-line, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem 
publikacji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednic-
twem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośred-
nictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opła-
tą [pay-per-view], Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnia-

nie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych 
stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Interne-
tu, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą inter-
netu, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie 
informacji w dziedzinie muzyki, Usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi prezentacji 
audiowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do ce-
lów rozrywkowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi pre-
zenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi prowadzących 
uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, 
Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z kompute-
rowej bazy danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone 
za pośrednictwem radia, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
piosenkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, 
Usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi 
rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe udo-
stępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywkowe 
w formie wideo, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmito-
wanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe 
w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi roz-
rywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi sportowe i kul-
turalne, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w za-
kresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi 
w zakresie rozrywki popularnej, Wystawianie zwierząt, Zapew-
nianie rozrywki online.

(210) 538985 (220) 2022 01 24
(731) CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 538989 (220) 2022 01 24
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLAM SKIN

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Preparaty 
do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody.
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(210) 538994 (220) 2022 01 24
(731) VADUSÉ DERMATOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) β-dermin CLINIQUE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Krem do twarzy.

(210) 538998 (220) 2022 01 24
(731) DOMAŃSKI PIOTR, Królewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERMOT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodo-
wej dla osób trzecich, Naprawa karoserii samochodowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją samochodów, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia praktyczne 
w dziedzinie spawania, Szkolenia techniczne w dziedzinie 
ryzyka przemysłowego, Szkolenia techniczne w zakresie 
bezpieczeństwa, Udzielanie kursów szkolenia zawodowe-
go, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierow-
nictwa i personelu, Usługi edukacyjne związane ze szko-
leniami zawodowymi, Usługi szkolenia personelu, Usługi 
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego.

(210) 539031 (220) 2022 01 25
(731) ZAMULA SVITLANA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTEGO

(531) 29.01.04, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Leasing pracowniczy.

(210) 539032 (220) 2022 01 24
(731) Duolingo, Inc., Pittsburgh, US
(540) (znak słowny)
(540) DUOLINGO
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania na telefony 
komórkowe w celach edukacyjnych i rozrywkowych obej-
mujących naukę języków, 41 Udostępnianie kursów online 

do nauki języków, Usługi edukacyjne, mianowicie świad-
czenie usług badania i oceny biegłości językowej, 42 Opro-
gramowanie komputerowe nie do pobrania do użytku 
w związku z nauką języka, badaniem i oceną biegłości.

(210) 539033 (220) 2022 01 25
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY MŁYN FRYKASY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 08.07.02, 29.01.07
(510), (511) 29 Dżemy, Dziczyzna, Flaki, Kiszone warzy-
wa [kimchi], Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Mięso konserwowane, Owoce konserwowa-
ne, Owoce przetworzone, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Smalec, Soki roślinne do gotowania, Zupy, 30 Chleb, 
Ciasta, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, 
Kawa, Keczup, Kluski gnocchi, Makaroniki [wyroby cukierni-
cze], Mięsne sosy, Miód, Mięso zapiekane w cieście, Naleśniki, 
Napoje na bazie kawy, Ocet, Pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Placki, Pizza, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy do makaronów, Syropy 
i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bez-
alkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku herbaty, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów.

(210) 539034 (220) 2022 01 25
(731) ZAMULA SVITLANA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Leasing pracowniczy, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Rekrutacja personelu, Biura pośrednictwa 
pracy, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem.

(210) 539036 (220) 2022 01 24
(731) PEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Life Spot
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości 
zawarte w tej klasie, Usługi wynajmu zawarte w tej klasie, 
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Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Finansowanie nieruchomości, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Wynajem bankomatów, 
Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu 
nieruchomości, Ubezpieczenia nieruchomości oraz wypo-
sażenia nieruchomości, 39 Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Organizowanie podróży, Przeprowadzki, 
Przewóz bagaży, Tymczasowe przechowywanie kluczy, 
Usługi wynajmu zawarte w tej klasie, Wynajem dronów, 
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wy-
najem przyczep, Wynajem traktorów i maszyn rolniczych, 
Wynajem cystern, Wynajem łodzi, statków i kajaków, Wy-
najem statków powietrznych, Wynajem transportu kolejo-
wego, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie magazynów 
i chłodni, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajem 
schowków do magazynowania, Wypożyczanie wyposaże-
nia pojazdów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wynajem skrzynek pocztowych, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Udzielanie 
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazyno-
wej, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników 
do magazynowania i transportu, Wypożyczanie lodówek 
i zamrażarek, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypo-
życzanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wynajem po-
jemników do recyklingu, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Schroniska dla zwierząt, Leasing mebli 
biurowych, Hotele, Motele, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc 
w placówkach tymczasowego zakwaterowania, Usługi re-
cepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
rezerwacji pokojów lub miejsc noclegowych, Usługi w za-
kresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem budynków 
przenośnych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem wa-
kacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie sal kon-
ferencyjnych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie namiotów, 
Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wynajem domów 
letniskowych, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biu-
rowej, Wynajem pomieszczeń na wystawy, Usługi agencji 
wynajmu mieszkań, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, 
Wypożyczanie dozowników wody pilnej, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposa-
żenia kempingowego, Wynajem bielizny stołowej, serwi-
sów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 
Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Wynajem automatów do na-
pojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Wynajem autoklawów do gotowania, Wynajem chodników 
i dywaników, Wynajem nieelektrycznych płytek grzew-
czych, Wynajem ekspresów do kaw, Wynajmowanie bieli-
zny pościelowej, Wynajem kuchenek, Wypożyczanie mat, 
łóżek, przyborów kuchennych, naczyń, urządzeń gastrono-
micznych, zasłon i firanek, ręczników, kuchenek mikrofalo-
wych, tosterów.

(210) 539037 (220) 2022 01 25
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) STARY MŁYN PIEROGOBUS

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.13.25, 08.07.02, 18.01.09, 
18.01.23, 29.01.07, 29.01.11

(510), (511) 30 Chleb, Ciasta, Esencje do artykułów żywno-
ściowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gofry, 
Herbata, Kanapki, Kawa, Keczup, Kluski gnocchi, Makaroniki 
[wyroby cukiernicze], Mięsne sosy, Miód, Mięso zapiekane 
w cieście, Naleśniki, Napoje na bazie kawy, Ocet, Pielmieni 
[pierogi z nadzieniem mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Plac-
ki, Pizza, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy 
do makaronów, Syropy i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby 
cukiernicze, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], Informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi barowe, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowe-
go zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Wynaj-
mowanie sal na zebrania.

(210) 539051 (220) 2022 01 25
(731) BURDEI MAKSYM, Melitopol, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEER TO GO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyro-
by spożywcze, przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i sub-
stytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, 
jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, 
masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, 
ryba suszona, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wę-
dliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki 
warzywne i mięsne, Usługi sprzedaży towarów: przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przeką-
ski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na ba-
zie tofu, przekąski na bazie sera, przekąski jajeczne, dese-
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ry mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaret-
ki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy 
ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, Usługi 
sprzedaży towarów: kawa i herbata oraz kakao i namiastki 
tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na ba-
zie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, słodycze, ziarna 
przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, 
zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, Usługi sprzedaży towarów: bułki, 
obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane i owsia-
ne oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i ener-
getyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży towarów: sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbo-
żowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup, bułka tar-
ta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe 
potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna 
czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy 
oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: nasiona, 
słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub 
warzyw, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne 
oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety 
(napoje), Usługi sprzedaży towarów: napoje izotoniczne 
i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy 
zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i kok-
tajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygo-
towywania napojów, koncentraty napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, Usługi sprzedaży towarów: 
napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo i pro-
dukty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzeda-
ży przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaro-
nowych, czekoladowych, z muesli, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Usługi kawiarni, 
barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów, winiarni, pi-
wiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych, Usługi 
restauracji sprzedających sushi, Catering żywności i napo-
jów, Wynajem sal konferencyjnych, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Organizowanie przyjęć okolicz-
nościowych (żywność, napoje, miejsca), Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Wypożyczanie mebli, 
bielizny stołowej i zastawy stołowej, Wypożyczanie namio-
tów, konstrukcji przenośnych, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno 
na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 539063 (220) 2022 01 26
(731) ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cohortes

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Ubrania, Odzież do sztuk 
walki, Odzież robocza, Odzież sportowa, Odzież przeciw-
deszczowa, Nakrycia głowy, Bielizna osobista, Bielizna kąpie-
lowa, Bielizna sportowa, 28 Sprzęt do treningu sztuk walki, 
Ochraniacze łokci, Ochraniacze do sportów walki, Rękawice 
bokserskie, Worki treningowe, Worki bokserskie.

(210) 539065 (220) 2022 01 26
(731) URBAŃSKI DARIUSZ ZBIGNIEW JLN TECHNOLOGY 

SYSTEMS, Korytków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JLN TECHNOLOGY SYSTEMS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 9 Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż 
do pojazdów], Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpie-
czeństwa, Alarmy, Alarmy bezpieczeństwa [inne niż do po-
jazdów], Alarmy pożarowe, Alarmy zabezpieczające przed 
kradzieżą [inne niż do pojazdów], Alarmy zapobiegające 
kradzieży [inne niż do pojazdów], Alarmy zdalnie sterowa-
ne [inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów], Centralne 
jednostki alarmowe, Czujki do alarmów, Elektroniczne alar-
my antywłamaniowe, Elektryczne alarmy dymu, Aparatura 
do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], Apara-
tura do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], Elek-
troniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, 
Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, 
Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, 
Urządzenia do monitoringu wizualnego, Urządzenia elektro-
niczne do monitoringu, Elektryczne i elektroniczne instalacje 
do wideomonitoringu, Elektryczne instalacje do kontroli do-
stępu, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje 
elektryczne, 45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa i an-
tywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, 
Usługi monitoringu.

(210) 539072 (220) 2022 01 21
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOSBITO SENSI
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia-
ła i włosów, Kosmetyki dla niemowląt i dzieci, Kosmetyki 
ochronne, Kosmetyki do higieny, Produkty zapachowe, Pro-
dukty łagodzące ukąszenia owadów, Eteryczne olejki, Kadzi-
dła, Świece zapachowe, 5 Środki i wyroby biobójcze, Środki 
i wyroby do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze, 
Środki bakteriobójcze, Pestycydy, Preparaty do dezynfekcji, 
Środki i wyroby zwalczające owady, Środki i wyroby odstra-
szające owady, Środki i wyroby wydzielające zapach odstra-
szający owady, Lepy na owady, Pułapki na owady i szkodniki, 
Produkty (preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania 
kleszczy, Plastry do celów medycznych, Materiały opatrun-
kowe, Kompresy, Maści i żele do celów medycznych, Kosme-
tyki do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne, 
Wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące do zwalczania lub 
odstraszania owadów, Elektryczne urządzenie podgrzewa-
jące, ogrzewające różne materiały w celu dozowania środ-
ków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 
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11 Urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub 
środków odstraszających owady do otoczenia, części i akce-
soria do takich urządzeń.

(210) 539078 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Volt

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539079 (220) 2022 01 25
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flod

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 539101 (220) 2022 01 26
(731) MASTALERZ IZABELA IZZARI, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I IZZARI fashion

(531) 05.13.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, Obuwie damskie.

(210) 539102 (220) 2022 01 26
(731) MASTALERZ IZABELA IZZARI, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Izzari
(510), (511) 25 Odzież damska, Obuwie damskie.

(210) 539108 (220) 2022 01 26
(731) MASKLOGIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) (znak słowny)
(540) flexLOGIK
(510), (511) 6 Rury i rurki ze stali, Konstrukcje metalowe, 
Złączki rur metalowe, Systemy regałów [struktury] metalowe 
do magazynowania, Regały paletowe z metalu, Regały z me-
talu na przesyłki [konstrukcje], Półki metalowe [konstrukcje], 
Platformy z metalu, Przenośne platformy metalowe [ruszto-
wania], Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pa-
kowania, Metalowe ramy regałów [inne niż meble], Regały 
[konstrukcje] z metalu do podpierania rur, Listwy metalowe, 
Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Magazyny 
metalowe, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Pro-
jektowanie konstrukcji.

(210) 539130 (220) 2022 01 27
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROPROFEN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety, Preparaty far-
maceutyczne.

(210) 539131 (220) 2022 01 26
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSZNIAKI

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
mleko i produkty mleczne, 31 Świeże warzywa i owoce, 
32 Napoje owocowe i soki owocowe.

(210) 539133 (220) 2022 01 27
(731) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NEXE
(510), (511) 11 Aeratory do kranów, Aeratory do kranów [ak-
cesoria hydrauliczne], Akcesoria do pryszniców, Akcesoria 
do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria rozpylające 
[części instalacji sanitarnych], Antyrozpryskowe dysze wylo-
towe do kranów, Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria 
hydrauliczne], Armatura łazienkowa do kontroli wody, Arma-
tury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, 
Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, 
Baterie mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, 
Baterie sztorcowe do umywalek, Bidety, Brodziki, Brodziki 
do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski do muszli klo-
zetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z automatycz-
nym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopasowane 
wkładki do brodzików, Dozowniki środków dezynfekujących 
do łazienek, Drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalo-
wą, Drzwi prysznicowe, Drzwi prysznicowe z ramą niemeta-
lową, Dysze do wanien, Dysze do wanien z hydromasażem, 
Dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody, Dźwi-
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gnie do spłuczek [części toalet], Dźwignie do spłuczek do to-
alet, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodocią-
gowo-kanalizacyjnej umywalek, Elastyczne rury wchodzące 
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, Ela-
styczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-ka-
nalizacyjnej kabin prysznicowych, Elastyczne rury wchodzą-
ce w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów 
kuchennych, Elektronicznie sterowane samowyłączające się 
krany prysznicowe, Głowice do pryszniców, Głowice pryszni-
cowe, Głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasi-
lających w wodę, Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, 
Instalacje toaletowe, Jednouchwytowe baterie umywalko-
we, Kabiny do natrysków, Kabiny kąpielowe, Kabiny natry-
skowe, Kabiny prysznicowe, Klapy desek sedesowych [części 
instalacji sanitarnych], Klapy do desek klozetowych, Krany, 
Krany automatyczne, Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, 
Krany do umywalek, Krany do wody, Krany elektrycznie re-
gulujące przepływ wody, Krany [kurki], Kurki, Kurki [akcesoria 
hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki mieszające [krany], Kur-
ki mieszające do ręcznego regulowania temperatury wody, 
Kurki [krany], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki 
do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki 
do zlewów, Metalowe obudowy kabin prysznicowych, Me-
talowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, Łazien-
kowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Elektryczne instalacje 
sanitarne, Elektryczne urządzenia prysznicowe, Instalacje 
do celów sanitarnych, Instalacje do wanien z masażem, In-
stalacje do wanien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, Insta-
lacje łazienkowe do celów sanitarnych, Instalacje łazienkowe 
służące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne przeno-
śne, Kąpiele (Urządzenia do -), Kolanka z tworzyw sztucznych 
do rur [części instalacji sanitarnych], Kurki do wody będące 
częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki do wody 
będące częściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, 
Kurki do regulowania przepływu wody, Kurki do mieszania 
wody będące elementami instalacji natryskowych, Kurki 
do kładzenia rur, Kurki do instalacji sanitarnych, Kurki do do-
starczania wody, Kurki czerpalne do rurociągów, Kurki czer-
palne [armatura wodociągowa], Metalowe węże elastyczne 
zwijane [części instalacji sanitarnych], Mieszacze prysznico-
we, Miski klozetowe, Miski klozetowe dla dzieci, Montowane 
do ściany wylewki do bidetów, Montowane do ściany wy-
lewki do zlewów, Montowane do ściany wylewki do umy-
walek, Montowane do ściany wylewki wannowe, Muszle 
klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle klozetowe z na-
tryskiem, Muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi 
dyszami wodnymi, Nakładki na deskę sedesową dla dzieci, 
Nakładki sanitarne na deski sedesowe, Natryski, prysznice, 
Natryski wysokociśnieniowe, Natryski zewnętrzne do kąpie-
li, Natryskowe (Kabiny -), Niemetalowe parawany do bro-
dzików prysznicowych, Niemetalowe ścianki do wanien 
z prysznicem, Obudowy [kabiny] do wanien, Odpływy wody 
[krany], Osłony do wanien, Osłony zabezpieczające przed 
dziećmi na wylewki wannowe, Osprzęt do bidetów, Osprzęt 
do celów sanitarnych, Osprzęt do natrysków [części instalacji 
prysznicowych], Osprzęt do odprowadzania wody, Osprzęt 
do wanien, Osprzęt do wanien z masażem, Osprzęt do wyła-
pywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt do wy-
łapywania i usuwania odpadów do wanien, Osprzęt do wy-
łapywania i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, 
Osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, Panele 
kąpielowe, Panele prysznicowe, Pisuary, Pisuary [armatura 
sanitarna], Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, 
Płuczki ustępowe (Zbiorniki do -), Pływaki do spłuczek, 
Podstawki prysznicowe, Prysznice górne [deszczownice], 
Prysznice [natryski], Przelewy do wanny, Przelewy wanno-
we, Rączki do prysznica, Rączki do spłuczek [elementy insta-

lacji sanitarnych], Ręczne zawory hydrauliczne, Rozpylacze 
do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do zle-
wów kuchennych, Rozpylacze nakładane na baterie łazien-
kowe, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Ścianki 
do kabin prysznicowych, Ściany do przegród prysznicowych, 
Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Sitka do użytku 
w brodzikach prysznicowych, Sitka do zlewozmywaków 
[akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami 
do pryszniców, Spłuczki do pisuarów, Spłuczki ustępowe, 
Spryskiwacze do baterii, Szafki łazienkowe z umywalkami 
[podłączonymi do źródła wody], Szklane kabiny prysznico-
we, Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Toalety przystosowane dla pacjentów, Toalety wy-
posażone w urządzenia myjące, Toalety z funkcją sterylizacji, 
Ubikacje, Ubikacje ze zbiornikiem, Uchwyty do baterii kranu, 
Uchwyty do sedesu, Uchwyty ręczne do pryszniców, Umy-
walki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, 
Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki do łazie-
nek, Umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią insta-
lacji sanitarnych, Umywalki [elementy instalacji sanitarnych], 
Umywalki łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy in-
stalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe na postumencie, 
Umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], Umy-
walki wbudowane w szafki, Urządzenia do celów sanitarnych, 
Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, 
Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do pryszniców, Urzą-
dzenia prysznicowe, Uszczelki do kranów wodociągowych, 
Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wan-
ny do hydroterapii, Wanny do kąpieli nasadowych, Wanny 
łazienkowe, Wanny do nasiadówek, Wanny łazienkowe (Wy-
posażenie -), Wanny prysznicowe, Wanny z bocznym wej-
ściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny z dy-
szami powietrznymi, Wanny z natryskiem, Wanny z siedzi-
skiem, Wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, 
Wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich, Wanny 
ze zmienną wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, 
Węże prysznicowe, Węże prysznicowe do ręcznych pryszni-
ców, Wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, Wodoosz-
czędne krany, Wodooszczędne perlatory, Wodooszczędne 
słuchawki natryskowe, Wodooszczędne toalety, Wodotryski 
z wodą pitną, Wykładziny do wanien, dopasowane, Wylewki 
kranów, Wyloty wannowe, Wylewki wannowe, Wyposażenie 
natrysków, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, Wyroby 
sanitarne ze stali nierdzewnej, Wyroby sanitarne wykonane 
z porcelany, Zatyczki do umywalek, Zawory [akcesoria hy-
drauliczne], Zawory do kontroli wody do kranów, Zawory 
mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory prysz-
nicowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki 
WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmywaki 
ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż 
meble], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewo-
zmywaki kuchenne zintegrowane z blatem, Zlewozmywaki 
w obudowie.

(210) 539134 (220) 2022 01 27
(731) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NEXE new line
(510), (511) 11 Aeratory do kranów, Aeratory do kranów [ak-
cesoria hydrauliczne], Akcesoria do pryszniców, Akcesoria 
do umywalek, Akcesoria łazienkowe, Akcesoria rozpylające 
[części instalacji sanitarnych], Antyrozpryskowe dysze wylo-
towe do kranów, Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria 
hydrauliczne], Armatura łazienkowa do kontroli wody, Arma-
tury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Ba-
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terie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, 
Baterie mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznico-
we, Baterie sztorcowe do umywalek, Bidety, Brodziki, Bro-
dziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski do muszli 
klozetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z automa-
tycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopa-
sowane wkładki do brodzików, Dozowniki środków de-
zynfekujących do łazienek, Drzwi do kabin prysznicowych 
z ramą metalową, Drzwi prysznicowe, Drzwi prysznicowe 
z ramą niemetalową, Dysze do wanien, Dysze do wanien 
z hydromasażem, Dźwignie do obsługi toaletowych zbior-
ników wody, Dźwignie do spłuczek [części toalet], Dźwignie 
do spłuczek do toalet, Elastyczne rury wchodzące w skład 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, Elastycz-
ne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kana-
lizacyjnej wanien, Elastyczne rury wchodzące w skład in-
stalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągo-
wo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Elektronicznie ste-
rowane samowyłączające się krany prysznicowe, Głowice 
do pryszniców, Głowice prysznicowe, Głowice prysznicowe 
będące częściami instalacji zasilających w wodę, Instalacje 
prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje toaletowe, Jed-
nouchwytowe baterie umywalkowe, Kabiny do natrysków, 
Kabiny kąpielowe, Kabiny natryskowe, Kabiny prysznico-
we, Klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], 
Klapy do desek klozetowych, Krany, Krany automatyczne, 
Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, Krany do umywa-
lek, Krany do wody, Krany elektrycznie regulujące przepływ 
wody, Krany [kurki], Kurki, Kurki [akcesoria hydrauliczne], 
Kurki czerpalne, Kurki mieszające [krany], Kurki mieszające 
do ręcznego regulowania temperatury wody, Kurki [krany], 
Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki do umywa-
lek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, 
Metalowe obudowy kabin prysznicowych, Metalowe ścian-
ki [parawany] do wanien z prysznicem, Łazienkowe insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, Elektryczne instalacje sanitarne, 
Elektryczne urządzenia prysznicowe, Instalacje do celów 
sanitarnych, Instalacje do wanien z masażem, Instalacje 
do wanien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, Instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, Instalacje łazienkowe słu-
żące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne przenośne, 
Kąpiele (Urządzenia do -), Kolanka z tworzyw sztucznych 
do rur [części instalacji sanitarnych], Kurki do wody będące 
częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki do wody 
będące częściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurocią-
gów, Kurki do regulowania przepływu wody, Kurki do mie-
szania wody będące elementami instalacji natryskowych, 
Kurki do kładzenia rur, Kurki do instalacji sanitarnych, Kurki 
do dostarczania wody, Kurki czerpalne do rurociągów, Kurki 
czerpalne [armatura wodociągowa], Metalowe węże ela-
styczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Mieszacze 
prysznicowe, Miski klozetowe, Miski klozetowe dla dzieci, 
Montowane do ściany wylewki do bidetów, Montowane 
do ściany wylewki do zlewów, Montowane do ściany wy-
lewki do umywalek, Montowane do ściany wylewki wan-
nowe, Muszle klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle 
klozetowe z natryskiem, Muszle klozetowe ze zintegrowa-
nymi bidetowymi dyszami wodnymi, Nakładki na deskę 
sedesową dla dzieci, Nakładki sanitarne na deski sedesowe, 
Natryski, prysznice, Natryski wysokociśnieniowe, Natryski 
zewnętrzne do kąpieli, Natryskowe (Kabiny -), Niemetalo-
we parawany do brodzików prysznicowych, Niemetalowe 
ścianki do wanien z prysznicem, Obudowy [kabiny] do wa-
nien, Odpływy wody [krany], Osłony do wanien, Osłony 
zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, 
Osprzęt do bidetów, Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt 

do natrysków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt 
do odprowadzania wody, Osprzęt do wanien, Osprzęt 
do wanien z masażem, Osprzęt do wyłapywania i usuwania 
odpadów do umywalek, Osprzęt do wyłapywania i usuwa-
nia odpadów do wanien, Osprzęt do wyłapywania i usuwa-
nia odpadów do wyrobów sanitarnych, Osprzęt sanitarny 
do przewodów wodociągowych, Panele kąpielowe, Panele 
prysznicowe, Pisuary, Pisuary [armatura sanitarna], Pisuary 
stanowiące części instalacji sanitarnych, Płuczki ustępowe 
(Zbiorniki do -), Pływaki do spłuczek, Podstawki prysznicowe, 
Prysznice górne [deszczownice], Prysznice [natryski], Prze-
lewy do wanny, Przelewy wannowe, Rączki do prysznica, 
Rączki do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], Ręczne 
zawory hydrauliczne, Rozpylacze do pryszniców [akcesoria 
hydrauliczne], Rozpylacze do zlewów kuchennych, Rozpyla-
cze nakładane na baterie łazienkowe, Rury będące częściami 
instalacji sanitarnych, Ścianki do kabin prysznicowych, Ściany 
do przegród prysznicowych, Sedesy z czyszczącym strumie-
niem wody, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, 
Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Słuchaw-
ki będące akcesoriami do pryszniców, Spłuczki do pisuarów, 
Spłuczki ustępowe, Spryskiwacze do baterii, Szafki łazienko-
we z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Szkla-
ne kabiny prysznicowe, Toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie, Toalety przystosowane dla 
pacjentów, Toalety wyposażone w urządzenia myjące, Toa-
lety z funkcją sterylizacji, Ubikacje, Ubikacje ze zbiornikiem, 
Uchwyty do baterii kranu, Uchwyty do sedesu, Uchwyty 
ręczne do pryszniców, Umywalki będące elementami in-
stalacji zaopatrujących w wodę, Umywalki [części instalacji 
sanitarnych], Umywalki do łazienek, Umywalki do mycia 
rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywal-
ki [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, 
Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umy-
walki łazienkowe na postumencie, Umywalki w formie misy 
[części instalacji sanitarnych], Umywalki wbudowane w szaf-
ki, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia do dostar-
czania wody do celów sanitarnych, Urządzenia do mycia 
rąk, Urządzenia do pryszniców, Urządzenia prysznicowe, 
Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny dla 
osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny do hydroterapii, 
Wanny do kąpieli nasadowych, Wanny łazienkowe, Wanny 
do nasiadówek, Wanny łazienkowe (Wyposażenie -), Wan-
ny prysznicowe, Wanny z bocznym wejściem dla osób nie-
pełnosprawnych fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, 
Wanny z natryskiem, Wanny z siedziskiem, Wanny z urządze-
niami pomagającymi wejść do nich, Wanny z urządzeniami 
pomagającymi wyjść z nich, Wanny ze zmienną wysokością 
dla osób upośledzonych fizycznie, Węże prysznicowe, Węże 
prysznicowe do ręcznych pryszniców, Wielofunkcyjne na-
tryski uprzednio złożone, Wodooszczędne krany, Wodoosz-
czędne perlatory, Wodooszczędne słuchawki natryskowe, 
Wodooszczędne toalety, Wodotryski z wodą pitną, Wykładzi-
ny do wanien, dopasowane, Wylewki kranów, Wyloty wan-
nowe, Wylewki wannowe, Wyposażenie łazienek, Wyposaże-
nie natrysków, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, Wy-
roby sanitarne ze stali nierdzewnej, Wyroby sanitarne wyko-
nane z porcelany, Zatyczki do umywalek, Zawory [akcesoria 
hydrauliczne], Zawory do kontroli wody do kranów, Zawory 
mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory prysz-
nicowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki 
WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmywaki 
ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż 
meble], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewo-
zmywaki kuchenne zintegrowane z blatem, Zlewozmywaki 
w obudowie.
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(210) 539154 (220) 2022 01 27
(731) PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Makłowicz i Synowie
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Produkty mięsne mrożone, Dipy, Galaretki, 
Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Przeciery wa-
rzywne, Buliony, Ekstrakty mięsne, Zupy, Gotowe dania wa-
rzywne, Gotowe dania z mięsa, Oliwa z oliwek, 30 Esencje 
do gotowania, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Kanapki, Mrożone posiłki składające się głównie 
z makaronu, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, 
Sandwicze, Makarony, Przyprawy, 32 Napoje warzywne, 
35 Usługi w zakresie sprzedaży: mięsa i wyrobów mięsnych, 
past mięsnych (w tym pasztetów, smalcu), produktów mię-
snych mrożonych, dipów, galaretek, dżemów, kompotów, 
past owocowych i warzywnych, koncentratów na bazie 
warzyw przeznaczonych do gotowania, przecierów wa-
rzywnych, bulionów, ekstraktów mięsnych, zup, gotowych 
dań warzywnych, gotowych dań z mięsa, oliwy z oliwek, 
esencji do gotowania, dań gotowych suchych lub w płynie, 
zawierających głównie ryż, kanapek, mrożonych posiłków 
składających się głównie z makaronu, mrożonych posiłków 
składających się głównie z ryżu, sandwichy, makaronów, 
przypraw, Usługi w zakresie handlu: mięsem i wyrobami 
mięsnymi, pastami mięsnymi (w tym pasztetami, smalcem), 
produktami mięsnymi mrożonymi, dipami, galaretkami, dże-
mami, kompotami, pastami owocowymi i warzywnymi, kon-
centratami na bazie warzyw przeznaczonymi do gotowania, 
przecierami warzywnymi, bulionami, ekstraktami mięsnymi, 
zupami, gotowymi daniami warzywnymi, gotowymi dania-
mi z mięsa, oliwą z oliwek, esencjami do gotowania, daniami 
gotowymi suchymi lub w płynie, zawierającymi głównie ryż, 
kanapkami, mrożonymi posiłkami składającymi się głównie 
z makaronu, mrożonymi posiłkami, składającymi się głównie 
z ryżu, sandwichami, makaronami, przyprawami, Usługi in-
formacyjne dla konsumentów dotyczące działalności gospo-
darczej lub reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych.

(210) 539187 (220) 2022 01 28
(731) CIESIELSKA MONIKA DR LIFESTYLE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr lifestyle

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 Jadłospisy, drukowane jadłospisy, planery, 
Kalendarze, planery drukowane, Planery ścienne, Planery kie-
szonkowe, Stojaki na kalendarz, Kalendarze spotkań [agen-
dy], Planery na biurko, Wkłady uzupełniające do kalendarza, 
Kalendarze z kartkami do wyrywania, Podkładki na biurko 
z kalendarzem, Organizery osobiste, Organizery kieszonko-
we, Notatniki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony 
[artykuły piśmienne], Tablice na notatki, Tablice magnetyczne 
do planowania zajęć i spotkań, Publikacje reklamowe, Publi-
kacje edukacyjne, Książki, Okładki książkowe, Książki do ryso-
wania, Książki dla dzieci, Książki z grafiką, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Artykuły biurowe, Podkładki, 35 Agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, prezento-
wanie produktów i usług, również w mediach i on-line, dla 
celów sprzedaży, obróbka tekstów, usługi reklamowe on-line 

i off-line, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, public relations, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, sprzedażowych i reklamowych, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców lub sprzedawców 
towarów i usług, Sprzedaż, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on-line i off-line 
towarów w postaci: jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalen-
darze, planery, Kalendarze, planery drukowane, Kalendarze, 
planery ścienne, Kalendarze, planery kieszonkowe, Stojaki 
na kalendarz, Kalendarze spotkań [agendy], Kalendarze, pla-
nery na biurko, Wkłady uzupełniające do kalendarza, Kalen-
darze z kartkami do wyrywania, Podkładki na biurko z kalen-
darzem, Organizery osobiste, Organizery kieszonkowe, No-
tatniki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony [artykuły 
piśmienne], Tablice na notatki, Tablice magnetyczne do pla-
nowania zajęć i spotkań, Publikacje reklamowe, Publikacje 
edukacyjne, Książki, Okładki książkowe, Książki do rysowania, 
Książki dla dzieci, Książki z grafiką, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, Artykuły biurowe, Podkładki, Pudełka na lunch-
box, plakaty, kubki, wagi, wagi kuchenne, małe AGD, cera-
mika do użytku domowego, naczynia, magnesy na lodówkę, 
worki na siłownię, topy [odzież], Szaliki, Szlafroki, Sukienki 
damskie, Swetry, Spodenki, Spódnice, Skarpetki, Rajstopy, 
Rękawiczki, Podkoszulki, Paski [odzież], Odzież wierzchnia dla 
niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież nie-
mowlęca, Odzież dziecięca, Legginsy, Koszulki z nadrukami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Kostiumy kąpielowe dla męż-
czyzn, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe 
dla dzieci, Koszule, Dolne części ubrań [odzież], Bluzki, Bluzy 
sportowe, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna damska, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Akcesoria na szyję, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 41 Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, 
Kursy korespondencyjne, Prowadzenie kursów, Organizo-
wanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, 
Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania 
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
związanych z osobistym zarządzaniem czasem, Kursy szko-
leniowe w zakresie planowania strategicznego związanego 
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Publikacje 
multimedialne, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Udostępnianie publikacji on-line, Działalność wydawnicza, 
publikacja i redagowanie książek, Publikacja gazet elektro-
nicznych online, Publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Usługi w zakresie publikacji książek, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], Wydawanie au-
diobooków, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Produkcja filmów innych niż re-
klamowe, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup 
dyskusyjnych (mastermind), Usługi konsultacyjne związa-
ne z publikowaniem tekstów pisanych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warszta-
ty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Prowadze-
nie warsztatów, konferencji i szkoleń, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia edukacyjne, Organizacja webinariów, Doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie tre-
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ningu fizycznego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Organizacja im-
prez sportowych, Szkolenia sportowe, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Treningi 
zdrowotne i treningi fitness, Usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
Organizacja obozów sportowych, Fotoreportaże, usługi foto-
graficzne, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wi-
deo, 44 Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsul-
tacje z dziedziny żywienia, Leczenie w zakresie kontroli wagi 
ciała, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Świadczenie 
usług w zakresie programów odchudzania, Usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, Usługi świadczone przez dietetyków.

(210) 539204 (220) 2022 01 29
(731) KULAWIAK ŁUKASZ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DJ LUKAS

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 16.01.16, 16.01.25
(510), (511) 41 Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne.

(210) 539210 (220) 2022 01 30
(731) ANIOŁ KAROL STODESEK, Matiaszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stodesek

(531) 05.07.07, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 20 Drewniane półki i stojaki [meble], Obudowy 
drewniane [meble], Regały drewniane [meble], Meble drew-
niane, Stoły [meble], Blaty kuchenne [meble], Blaty [części 
mebli], Stoliki kawowe, Komody [meble], Lady robocze [me-
ble], Ławy [meble], Pudełka drewniane, 21 Drewniane deski 
do krojenia, Deski do krojenia, Deski do krojenia do kuchni, 
Stojaki na deski do krojenia, Koziołki pod noże na stół, De-
ski do krojenia [z rowkami], Podkładki pod garnki, Podkładki 
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Deski do se-
rów, Tace na posiłki, 35 Usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce produktów drewnianych.

(210) 539213 (220) 2022 01 30
(731) PROFESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaCaffe

(531) 11.03.04, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Cze-
koladowa kawa, Kapsułki z kawą, Filtry w postaci toreb pa-
pierowych wypełnione kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, 
Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa nienatu-
ralna, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulo-
wana lub w napojach], Kawa słodowa, Kawa rozpuszczalna, 
Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Mrożona kawa, Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 
Torebki z kawą, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 40 Pa-
lenie i przetwarzanie kawy.

(210) 539214 (220) 2022 01 30
(731) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iglotex fresh HoReCa

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.01, 26.11.08, 05.03.13, 05.03.14, 
29.01.12

(510), (511) 29 Buliony i preparaty do ich wyrobu, Mięso, 
Wędliny, Drób, Ryby nieżywe, Mięczaki i pozostałe owoce 
morza nieżywe: konserwowane, suszone, wędzone, mrożo-
ne, Wyroby i potrawy na bazie drobiu, mięsa, ryb, mięcza-
ków, skorupiaków i owoców morza, Galaretki jadalne, Grzyby 
konserwowane, suszone, mrożone oraz wyroby i potrawy 
na ich bazie, Wyroby mleczarskie, napoje na bazie mleka, 
Sery, potrawy na bazie serów, Krokiety spożywcze, Placki 
ziemniaczane i kluski ziemniaczane, Frytki, knedle ziemnia-
czane, kopytka, pyzy oraz inne potrawy na bazie ziemnia-
ków, Smażone specjały ziemniaczane, Zupy oraz składniki 
do ich sporządzania, Owoce świeże w postaci mrożonej 
i chłodzonej, Warzywa świeże w stanie chłodzonym i za-
mrożonym, Warzywa i owoce gotowane, konserwowane, 
suszone, mrożone i przerobione na inne sposoby, Potrawy 
na bazie warzyw i owoców, Dania gotowe na bazie warzyw, 
Dania gotowe na bazie owoców, Kompoty, Soki warzywne 
do gotowania, Desery na bazie owoców, chrupki owocowe, 
chrupki i prażynki ziemniaczane, Wyroby i potrawy na bazie 
ziemniaków, owoców i warzyw - również w formie chłodzo-
nej lub mrożonej, 30 Mąka i wyroby i potrawy na bazie mąki, 
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pierogi, pierożki, ravioli, kołduny, uszka, kluski, knedle, placki 
na bazie mąki, naleśniki, lasagne, makaron i dania na bazie 
makaronu, Wyroby zbożowe i piekarnicze, bagietki, bułki, 
chleb, Ozdoby jadalne do ciast, deserów i lodów, wafle do lo-
dów, Spody do pizzy, Pizza, Zapiekanki, Tosty, Kanapki do za-
piekania, Ryż i wyroby oraz potrawy na bazie ryżu, Sushi, 
Kasze spożywcze i wyroby oraz potrawy na bazie kasz, Wy-
roby i potrawy na bazie mąki, kasz i ryżu - również w formie 
chłodzonej lub mrożonej, Cukier, Lody, polewy do lodów, 
desery lodowe, Lody w proszku, Budynie, desery na bazie 
budyniu, Sosy do potraw, Lód do napojów, wyroby i potrawy 
na bazie składników zawartych w tej klasie, 31 Owoce świe-
że, warzywa świeże, świeże ryby, mięczaki, skorupiaki i po-
zostałe świeże owoce morza, ikra rybia, 35 Usługi sprzedaży 
wyrobów i potraw przygotowanych na bazie ziemniaków 
w stanie schłodzonym lub mrożonym, krokietów, frytek, kne-
dli, kopytek, pyz, klusek ziemniaczanych, placków ziemnia-
czanych, Usługi sprzedaży owoców świeżych oraz w postaci 
mrożonej i chłodzonej, Usługi sprzedaży warzyw i owoców 
gotowanych, konserwowanych, suszonych i przerobionych 
na inne sposoby, Usługi sprzedaży potraw na bazie warzyw 
i owoców, dań gotowych na bazie warzyw, dań gotowych 
na bazie owoców, soków owocowych i warzywnych oraz 
kompotów, Usługi sprzedaży wyrobów i potraw na bazie 
mąki, pierogów, pierożków, ravioli, kołdunów, uszek, klu-
sek, knedli, placków, naleśników, lasagne, makaronów i dań 
na bazie makaronu, Usługi sprzedaży wyrobów zbożowych 
i piekarniczych, bagietek, bułek, chleba, spodów do pizzy, 
pizzy, zapiekanek, tostów, kanapek do zapiekania, Usługi 
sprzedaży ryżu i wyrobów z ryżu oraz potraw na bazie ryżu, 
Usługi sprzedaży kasz spożywczych i wyrobów z kasz oraz 
potraw na bazie kasz, Usługi sprzedaży wyrobów i potraw 
spożywczych przygotowanych na bazie mąki, ryżu i kasz - 
również w stanie schłodzonym i mrożonym.

(210) 539218 (220) 2022 01 28
(731) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pułtusk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T LOCK

(531) 26.04.01, 26.04.16, 14.05.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenie zdalnego sterowania, Elektronicz-
ne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 38 Łączność po-
przez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, 
Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
42 Pisanie kodu komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 539224 (220) 2022 01 31
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEVALLEGRA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, 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 do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produk-
ty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, 
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe do celów leczniczych, Płyny farmaceutyczne, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, 
Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do ce-
lów leczniczych, inne niż opatrunkowe, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i na-
rzędzia weterynaryjne.

(210) 539228 (220) 2022 01 31
(731) POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLADA Polska Agencja Antydopingowa

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 539239 (220) 2022 01 31
(731) DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Polanowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natural taste for animals
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 539247 (220) 2022 01 31
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my

(531) 27.05.01, 17.02.01, 17.02.02
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki mę-
skie, Skórzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
Torby podróżne, Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, 
Koszule, Kurtki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płasz-
cze, Rękawiczki, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swe-
try, Szaliki, T-shirty, Żakiety, 35 Usługi prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, 
nakryciami głowy, obuwiem, plecakami, portfelami, portmo-
netkami, saszetkami męskimi, skórzanymi paskami, parasol-
kami i parasolami przeciwsłonecznymi, torbami podróżnymi, 
torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, plecaków, 
portfeli, portmonetek, saszetek męskich, skórzanych pasków, 
parasolek i parasoli przeciwsłonecznych, toreb podróżnych, 
torebek, walizek.

(210) 539249 (220) 2022 01 31
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my LUXE

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki mę-
skie, Skórzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
Torby podróżne, Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, 
Koszule, Kurtki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płasz-
cze, Rękawiczki, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swe-
try, Szaliki, T-shirty, Żakiety, 35 Usługi prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, 
nakryciami głowy, obuwiem, plecakami, portfelami, portmo-
netkami, saszetkami męskimi, skórzanymi paskami, parasol-
kami i parasolami przeciwsłonecznymi, torbami podróżnymi, 
torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, plecaków, 
portfeli, portmonetek, saszetek męskich, skórzanych pasków, 
parasolek i parasoli przeciwsłonecznych, toreb podróżnych, 
torebek, walizek.

(210) 539273 (220) 2022 02 01
(731) VOLTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowny)
(540) VOLTMAX
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące, elektryczne, Moni-
torujące urządzenia [elektryczne], Fotowoltaiczne urządze-
nia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia moni-
torujące bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, Urzą-
dzenia monitorujące instalacje elektryczne, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fo-
towoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Instalacje elektryczne, Monitorujące urządzenia kontrolne 
[elektryczne].

(210) 539285 (220) 2022 02 01
(731) LIPSKI MARCIN, Kończyce Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) Vinotel
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.

(210) 539295 (220) 2022 02 01
(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PZU Pakiet Wyższa Emerytura
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Badania i analizy rynkowe, Analizy gospodarcze, Progno-
zy i analizy ekonomiczne, Analizy kosztów i korzyści, Analizy 
i raporty statystyczne, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie planami 
świadczeń socjalnych dla pracowników, Usługi księgowe 
w zakresie funduszy emerytalnych, Doradztwo biznesowe, 
Zarządzanie dokumentacją biznesową, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Księgowość 
i rachunkowość, Prowadzenie księgowości w zakresie elektro-
nicznego transferu funduszy, Prowadzenie rejestrów aktywów 
[dla osób trzecich], Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Systematyzowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Zarządzanie 
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, 36 Usługi 
finansowe, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, 
Wyceny finansowe, Inwestycje finansowe, Planowanie finan-
sowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Prognozy 
finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ubezpieczenia, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Zarządzanie ryzykiem 
ubezpieczeniowym, Administrowanie planami ubezpie-
czeniowymi, Doradztwo inwestycyjne, Analiza inwestycyj-
na, Powiernictwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami 
emerytalnymi, Usługi finansowo-inwestycyjne, Zarządzanie 
portfelem inwestycyjnym, Administrowanie funduszami 
inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie inwesty-
cjami funduszy emerytalnych, Zapewnianie inwestycyjnych 
planów oszczędnościowych, Zarządzanie powiernicze, Plano-
wanie funduszy powierniczych, Usługi brokerskie w zakresie 
inwestycji kapitałowych, Maklerstwo, Obsługa programów 
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oszczędnościowych, Finansowe usługi rozrachunkowe i roz-
liczeniowe, Plany rentowe, Usługi planów emerytalnych, Za-
rządzanie planami emerytalnymi, Administrowanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Doradztwo finansowe 
w zakresie planów emerytalnych, Usługi w zakresie planowa-
nia finansów osobistych, Fundusze emerytalne, Powiernic-
two emerytalne, Usługi emerytalno-rentowe, Monitorowanie 
funduszy emerytalnych, Usługi doradztwa emerytalnego, 
Powiernictwo funduszy emerytalnych, Przygotowywanie wy-
płat emerytalnych, Konsultacje w zakresie emerytur, Doradz-
two finansowe dotyczące emerytur, Dostarczanie informacji 
o emeryturach, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy 
emerytalnych, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Do-
radztwo w zakresie finansów na okres emerytury, Doradztwo 
w zakresie inwestycji na okres emerytury, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, 38 Transmisja danych, Transmi-
sja podkastów, Transmisja plików cyfrowych, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych, Elektroniczna wymiana danych przecho-
wywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
przygotowywania informacji finansowych, Elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności on-line, Pocz-
ta elektroniczna, Usługi komunikacji telefonicznej świadczo-
ne w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 
42 Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania 
bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania 
inwestycji, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS], Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, Instalacja, konserwacja i ak-
tualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie 
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Utrzymywanie baz danych, Aktualizowanie 
banków pamięci systemów komputerowych, Kompilacja in-
formacji związanych z systemami informacyjnymi, Instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego 
dla systemów komputerowych, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, 45 Doradztwo prawne, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych.

(210) 539296 (220) 2022 02 01
(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PZU PWE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Badania i analizy rynkowe, Analizy gospodarcze, Progno-
zy i analizy ekonomiczne, Analizy kosztów i korzyści, Analizy 
i raporty statystyczne, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie planami 
świadczeń socjalnych dla pracowników, Usługi księgowe 

w zakresie funduszy emerytalnych, Doradztwo biznesowe, 
Zarządzanie dokumentacją biznesową, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Księgowość 
i rachunkowość, Prowadzenie księgowości w zakresie elektro-
nicznego transferu funduszy, Prowadzenie rejestrów aktywów 
[dla osób trzecich], Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Systematyzowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Zarządzanie 
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, 36 Usługi 
finansowe, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, 
Wyceny finansowe, Inwestycje finansowe, Planowanie finan-
sowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Prognozy 
finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ubezpieczenia, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Zarządzanie ryzykiem 
ubezpieczeniowym, Administrowanie planami ubezpie-
czeniowymi, Doradztwo inwestycyjne, Analiza inwestycyj-
na, Powiernictwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami 
emerytalnymi, Usługi finansowo-inwestycyjne, Zarządzanie 
portfelem inwestycyjnym, Administrowanie funduszami 
inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie inwesty-
cjami funduszy emerytalnych, Zapewnianie inwestycyjnych 
planów oszczędnościowych, Zarządzanie powiernicze, Plano-
wanie funduszy powierniczych, Usługi brokerskie w zakresie 
inwestycji kapitałowych, Maklerstwo, Obsługa programów 
oszczędnościowych, Finansowe usługi rozrachunkowe i roz-
liczeniowe, Plany rentowe, Usługi planów emerytalnych, Za-
rządzanie planami emerytalnymi, Administrowanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Doradztwo finansowe 
w zakresie planów emerytalnych, Usługi w zakresie planowa-
nia finansów osobistych, Fundusze emerytalne, Powiernic-
two emerytalne, Usługi emerytalno-rentowe, Monitorowanie 
funduszy emerytalnych, Usługi doradztwa emerytalnego, 
Powiernictwo funduszy emerytalnych, Przygotowywanie wy-
płat emerytalnych, Konsultacje w zakresie emerytur, Doradz-
two finansowe dotyczące emerytur, Dostarczanie informacji 
o emeryturach, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy 
emerytalnych, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Do-
radztwo w zakresie finansów na okres emerytury, Doradztwo 
w zakresie inwestycji na okres emerytury, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, 38 Transmisja danych, Transmi-
sja podkastów, Transmisja plików cyfrowych, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych, Elektroniczna wymiana danych przecho-
wywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
przygotowywania informacji finansowych, Elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności on-line, Pocz-
ta elektroniczna, Usługi komunikacji telefonicznej świadczo-
ne w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 
42 Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania 
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bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania 
inwestycji, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS], Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, Instalacja, konserwacja i ak-
tualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie 
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Utrzymywanie baz danych, Aktualizowanie 
banków pamięci systemów komputerowych, Kompilacja in-
formacji związanych z systemami informacyjnymi, Instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego 
dla systemów komputerowych, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, 45 Doradztwo prawne, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych.

(210) 539297 (220) 2022 02 01
(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) e-PWE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Badania i analizy rynkowe, Analizy gospodarcze, Progno-
zy i analizy ekonomiczne, Analizy kosztów i korzyści, Analizy 
i raporty statystyczne, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie planami 
świadczeń socjalnych dla pracowników, Usługi księgowe 
w zakresie funduszy emerytalnych, Doradztwo biznesowe, 
Zarządzanie dokumentacją biznesową, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Księgowość 
i rachunkowość, Prowadzenie księgowości w zakresie elektro-
nicznego transferu funduszy, Prowadzenie rejestrów aktywów 
[dla osób trzecich], Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Systematyzowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami da-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Zarządzanie 
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, 36 Usługi 
finansowe, Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, 
Wyceny finansowe, Inwestycje finansowe, Planowanie finan-
sowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Prognozy 
finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ubezpieczenia, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Zarządzanie ryzykiem 
ubezpieczeniowym, Administrowanie planami ubezpie-
czeniowymi, Doradztwo inwestycyjne, Analiza inwestycyj-
na, Powiernictwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami 
emerytalnymi, Usługi finansowo-inwestycyjne, Zarządzanie 
portfelem inwestycyjnym, Administrowanie funduszami 
inwestycyjnymi, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie inwesty-
cjami funduszy emerytalnych, Zapewnianie inwestycyjnych 
planów oszczędnościowych, Zarządzanie powiernicze, Plano-
wanie funduszy powierniczych, Usługi brokerskie w zakresie 
inwestycji kapitałowych, Maklerstwo, Obsługa programów 
oszczędnościowych, Finansowe usługi rozrachunkowe i roz-
liczeniowe, Plany rentowe, Usługi planów emerytalnych, Za-
rządzanie planami emerytalnymi, Administrowanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie finansowe 
planami emerytalnymi pracowników, Doradztwo finansowe 
w zakresie planów emerytalnych, Usługi w zakresie planowa-
nia finansów osobistych, Fundusze emerytalne, Powiernic-

two emerytalne, Usługi emerytalno-rentowe, Monitorowanie 
funduszy emerytalnych, Usługi doradztwa emerytalnego, 
Powiernictwo funduszy emerytalnych, Przygotowywanie wy-
płat emerytalnych, Konsultacje w zakresie emerytur, Doradz-
two finansowe dotyczące emerytur, Dostarczanie informacji 
o emeryturach, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy 
emerytalnych, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Do-
radztwo w zakresie finansów na okres emerytury, Doradztwo 
w zakresie inwestycji na okres emerytury, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, 38 Transmisja danych, Transmi-
sja podkastów, Transmisja plików cyfrowych, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych, Elektroniczna wymiana danych przecho-
wywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
przygotowywania informacji finansowych, Elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności on-line, Pocz-
ta elektroniczna, Usługi komunikacji telefonicznej świadczo-
ne w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 
42 Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania 
bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania 
inwestycji, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS], Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, Instalacja, konserwacja i ak-
tualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie 
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Utrzymywanie baz danych, Aktualizowanie 
banków pamięci systemów komputerowych, Kompilacja in-
formacji związanych z systemami informacyjnymi, Instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego 
dla systemów komputerowych, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, 45 Doradztwo prawne, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych.

(210) 539298 (220) 2022 02 01
(731) KLEKOT KONRAD, Ropczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na mnie DZIAŁA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 25 Odzież, 41 Usługi edukacyjne, Szkolenia edu-
kacyjne.
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(210) 539299 (220) 2022 02 01
(731) DUSZAK MARCIN, Krypy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEDERLAND

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.99, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej sprzętu węd-
karskiego, przynęt i zanęt wędkarskich.

(210) 539305 (220) 2022 02 01
(731) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA 

AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) DRIVER
(510), (511) 5 Pestycydy, Środki owadobójcze, Fungicydy, 
Herbicydy.

(210) 539306 (220) 2022 02 01
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thanks for the help

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, Crowdfunding, Doradztwo w zakresie pozy-
skiwania funduszy politycznych, Finansowanie społeczno-
ściowe, Finansowe sponsorowanie działalności w zakresie 
sportów elektronicznych, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, 
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, Inwestowanie funduszy na cele cha-
rytatywne, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające 
w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Organizacja zbió-
rek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizacja zbió-
rek pieniężnych, Organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele biznesowe, Organizowanie zbió-
rek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowa-
nie zbierania funduszy, Organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie 
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele chary-
tatywne, Organizowanie zbiórek finansowych, Pozyskiwanie 
funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie 
funduszy na projekty humanitarne.

(210) 539343 (220) 2022 02 01
(731) KLIMCZYK PAWEŁ GEMOTIAL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) JOBESTO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania 
stanowisk pracy, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk 
pracy i personelu, Dostarczanie informacji w zakresie rekru-
tacji pracowników, Rekrutacja personelu, Usługi rejestrowa-
nia pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i ka-
riery zawodowej, Doradztwo w zakresie planowania kariery, 
Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa 
pracy, Usługi planowania kariery, Wynajem przestrzeni rekla-
mowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Wyszu-
kiwanie miejsc pracy, Agencje pośrednictwa pracy, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi 
biura pośrednictwa pracy, Organizowanie i prowadzenie 
targów pracy, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Przy-
dzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znaj-
dowanie posady dla pracowników tymczasowych, Dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Usłu-
gi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie 
rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania 
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, 
Usługi public relations, Agencja public relations, Doradztwo 
w zakresie public relations, Usługi reklamowe, promocyjne 
i public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału 
pracowników, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób 
trzecich], Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do - ), Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem i zatrudniania, Rozpowszechnianie reklam, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
Opracowywanie CV dla osób trzecich, Doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Pomoc w za-
kresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsultacja 
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Doradztwo w zakre-
sie pośrednictwa pracy, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi zarządzania społecznością online, Usłu-
gi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama w Internecie 
dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich, Publikowanie ma-
teriałów reklamowych online, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Dostarcza-
nie informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, Opracowywanie kata-
logów, spisów w celu publikacji w Internecie, Udostępnianie 
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Interne-
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cie, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, Organizacja subskrypcji usług in-
ternetowych, Reklamy online, Publikowanie materiałów i tek-
stów reklamowych, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy.

(210) 539354 (220) 2022 02 02
(731) MURAWSKA ANNA P. H. U. MARIO LOGISTIC, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACAKIEROWCA.PL

(531) 18.01.21, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
Usługi sekretarskie, Reklama, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, 39 Fracht (przewóz towarów), Transport, 
Pośrednictwo frachtowe, Usługi kierowców, Składowanie to-
warów, Usługi rozładunku towarów.

(210) 539359 (220) 2022 02 02
(731) WIŚNIEWSKI DAMIAN AMARENO MODA, Łochów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amareno Moda

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Broszki [bi-
żuteria], Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria 
fantazyjna, Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Biżuteria emaliowana, Sztuczna biżuteria, Biżute-
ria damska, Biżuteria szlachetna, 18 Torebki męskie, Torebki-
-paski, Torebki damskie, Torebki wieczorowe, Skórzane to-
rebki, Stylowe torebki, Torebki-worki, Torebki do ręki, Torby 
sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby płócienne, 
Torby uniwersalne, 25 Futra [odzież], Kurtki [odzież], Odzież 
dziana, Paski [odzież], Szaliki [odzież], Odzież treningowa, 
Odzież wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież codzienna, 
Odzież dżinsowa, Chusty [odzież], Odzież ciążowa, Odzież 
męska, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, 
Odzież haftowana, Odzież damska, Obuwie plażowe, Obu-
wie sportowe, Obuwie damskie, Obuwie codzienne, Obuwie 
dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Kapelusze, Kapelusze pla-
żowe, Bielizna damska, Bielizna osobista, Gorsety [bielizna], 
Halki [bielizna], Bielizna nocna, Bielizna ciążowa, Bielizna 
termoaktywna, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Letnie 
sukienki, Odzież dla małych dzieci, 35 Usługi sprzedaży de-

talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek.

(210) 539360 (220) 2022 02 02
(731) TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pieszyce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP SERVICE

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Formy odlewnicze metalowe, Metalowe 
skrzynki narzędziowe, Skrzynki narzędziowe z metalu, Żeliwo 
surowe lub półprzerobione, Formy, odlewy gzymsów, meta-
lowe, Gzymsy metalowe, Metalowe odlewy, Odlewy metalo-
we, Odlewy metalowe do użytku w budownictwie, Odlewy 
artystyczne z metali nieszlachetnych, Odlewy artystyczne 
z brązu, Odlewy budowlane z metali, Odlewy budowlane 
ze stopów metali, Odlewy kokilowe z metalu, Konstruk-
cje stalowe, Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje 
metalowe (szkielety ramowe) [budownictwo], Konstrukcje 
metalowe (szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje me-
talowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Dachy z metalu 
na konstrukcje, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 
Konstrukcje stalowe [budownictwo], Przenośne konstrukcje 
metalowe, Przenośne konstrukcje wykonane z metalu, Prze-
nośne konstrukcje z metalu, Przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, Metalowe konstrukcje, Metalowe elemen-
ty usztywniające i wzmacniające konstrukcję, Modułowe 
konstrukcje metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje 
budowlane [metalowe], Oranżerie metalowe [konstrukcje], 
Skrzynie [konstrukcje metalowe], Skrzynie z metalu, Skrzynki 
do narzędzi z metalu [puste], Pojemniki metalowe na narzę-
dzia [puste], Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Skrzyn-
ki na narzędzia z metalu, Półprodukty z aluminium lub jego 
stopów, Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Półprodukty 
z niklu lub jego stopów, Półprodukty z cyny lub jej stopów, 
Aluminium i jego stopy, Metale nieszlachetne i ich stopy 
w tym stal nierdzewna, Metale nieszlachetne i ich stopy, 
Metale nieżelazne i ich stopy, Stopy aluminium wzmacniane 
materiałami ceramicznymi, Stopy aluminium wzmacniane 
boksytem, Stopy metalu zawierające wapń i aluminium [glin], 
Stopy aluminium, Aluminium wzmacniane materiałami cera-
micznymi, Elementy z wyciskanego aluminium, Aluminium 
profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem, 
Schody z metalu, Schody pokładowe dla pasażerów, ruchome, 
metalowe, Schody (Obudowy -) metalowe, Ruchome meta-
lowe schody pokładowe dla pasażerów, Metalowe schody 
do użytku z rusztowaniem, 7 Formy odlewnicze z metalu 
[części maszyn], Maszyny dla odlewnictwa, Maszyny odlew-
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nicze, Maszyny odlewnicze do metali stopionych, Maszyny 
odlewnicze i do formowania, Walcarki, Walcarki [do obróbki 
metali], Gładziarki [maszyny], Mechaniczne narzędzia tło-
czące [części maszyn], Narzędzia mechaniczne, Narzędzia 
podręczne mechaniczne, Maszyny do cięcia kamienia, Au-
tomatyczne maszyny dozujące, Maszyny do cięcia, Maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do cięcia metali, Ma-
szyny do cięcia metalu, Narzędzia do cięcia metalu [maszy-
ny], Narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia 
do cięcia z węglika spiekanego, 20 Metalowe szafy na narzę-
dzia, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa 
i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarza-
nia metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów 
testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów 
pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, 42 Projektowa-
nie maszyn specjalistycznych, Projektowanie maszyn prze-
mysłowych.

(210) 539361 (220) 2022 02 02
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) NITRO STORM
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania 
preparatów farmaceutycznych, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy odżywcze w płynie, Dodatki 
witaminowe w płynie, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Lecznicze napoje 
mineralne, Wody mineralne do celów medycznych, Napoje 
elektrolityczne do celów medycznych.

(210) 539362 (220) 2022 02 02
(731) KLUB SPORTOWY CRASNOVIA W KRASNEM, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRASNOVIA

(531) 21.03.01, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 01.01.03, 26.01.04, 
26.01.13, 29.01.15

(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych.

(210) 539363 (220) 2022 02 02
(731) MEJER ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE, Wieżyca
(540) (znak słowny)
(540) PULPEX
(510), (511) 19 Beton, Zaprawy budowlane.

(210) 539366 (220) 2022 02 02
(731) GRZEŚKIEWICZ ZBIGNIEW, Pleszew
(540) (znak słowny)

(540) przyczepy LIDER
(510), (511) 12 Lawety, Przyczepy towarowe, Przyczepy, Przy-
czepy transportowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy dro-
gowe, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy na sprzęt, Przyczepy 
do pojazdów, Przyczepy turystyczne mieszkalne, Przyczepy 
do holowania łodzi, Przyczepy do przewozu koni, Przyczepy 
do przewozu ładunków, Przyczepy na żywy inwentarz, Przy-
czepy do przewożenia rowerów, Przyczepy do przewożenia 
śmieci, Przyczepy do przewożenia materiałów sypkich, Przy-
czepy do lądowych pojazdów mechanicznych, Przyczepy 
do użytku wraz z ciężarówkami, Zaczepy, haki do przyczep 
do pojazdów, Przyczepy motocyklowe boczne, Przyczepy 
kempingowe [pojazdy], Przyczepy boczne motocyklowe, 
Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepy do cystern, 
Chłodzone przyczepy, Przyczepa, Karoserie do przyczep, Za-
czepy do przyczep, Złącza do przyczep, Przyczepo-namioty, 
Wsporniki przyczep, Osie przyczep, Osłony do przyczep.

(210) 539369 (220) 2022 02 02
(731) STUDENCKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOOXY FIZJOTERAPIA KOMORA  

HIPERBARYCZNA EMS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.08
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Chiropraktyka [nastawianie 
kręgosłupa], Fizjoterapia, Masaż, Masaż gorącymi kamienia-
mi, Masaż sportowy, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Pilates 
terapeutyczny, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
Rehabilitacja fizyczna, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi 
barów tlenowych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usłu-
gi drenażu limfatycznego, Usługi fizjoterapii, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(210) 539370 (220) 2022 02 02
(731) FUNDACJA ALTERNATYWNA EDUKACJA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mała Finlandia

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Usługi szkół 
[edukacja], Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Roz-
powszechnianie materiałów edukacyjnych, Usługi eduka-
cyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Usługi szkół, Usługi szkolnictwa podstawowego, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Usługi edukacyjne i szkolenio-
we, Edukacja [nauczanie], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], Nauczanie, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi edukacji na poziomie podstawowym 
związane z umiejętnością czytania i pisania, Zapewnianie 
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edukacji, Usługi edukacyjne związane z nauką języków ob-
cych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Za-
jęcia sportowe i kulturalne, Usługi w zakresie edukacji spor-
towej, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi 
wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapew-
nianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych.

(210) 539371 (220) 2022 02 02
(731) FUNDACJA ALTERNATYWNA EDUKACJA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Mała Finlandia Alternatywna Szkoła Podstawowa
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Usługi szkół 
[edukacja], Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Roz-
powszechnianie materiałów edukacyjnych, Usługi eduka-
cyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Usługi szkół, Usługi szkolnictwa podstawowego, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Usługi edukacyjne i szkolenio-
we, Edukacja [nauczanie], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], Nauczanie, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi edukacji na poziomie podstawowym 
związane z umiejętnością czytania i pisania, Zapewnianie 
edukacji, Usługi edukacyjne związane z nauką języków ob-
cych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Za-
jęcia sportowe i kulturalne, Usługi w zakresie edukacji spor-
towej, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi 
wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapew-
nianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych.

(210) 539373 (220) 2022 02 02
(731) FURNER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Mazowianka
(510), (511) 6 Sprężyny drzwiowe (nieelektryczne), Sprężyny 
[drobnica metalowa], Sprężyny do drzwi [nieelektryczne], 
Sprężyny wykonane głównie z metalu, Sprężyny z meta-
lu, Metalowe koła pasowe, sprężyny i zawory [z wyjątkiem 
elementów maszyn], Drobne wyroby metalowe, Metalowe 
drobne wyroby, Drobnica metalowa do drzwi, 7 Sprężyny 
[części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, Lami-
nowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Sprę-
żyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia 
maszyn, Sprężyny będące częściami elementów antywibra-
cyjnych do maszyn, 12 Sprężyny do systemów zawieszenia 
do pojazdów, Sprężyny amortyzacyjne będące częściami za-
wieszeń pojazdów, Sprężyny śrubowe do zawieszeń pojaz-
dów, Sprężyny do układów zawieszenia pojazdów, Sprężyny 
śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], Resory 
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprężyny amortyzujące 
do pojazdów.

(210) 539374 (220) 2022 02 02
(731) FURNER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.01.03, 26.04.01, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.12, 14.03.21
(510), (511) 6 Sprężyny drzwiowe (nieelektryczne), Sprężyny 
[drobnica metalowa], Sprężyny do drzwi [nieelektryczne], 
Sprężyny wykonane głównie z metalu, Sprężyny z meta-
lu, Metalowe koła pasowe, sprężyny i zawory [z wyjątkiem 
elementów maszyn], Drobne wyroby metalowe, Metalowe 
drobne wyroby, Drobnica metalowa do drzwi, 7 Sprężyny 
[części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, Lami-
nowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Sprę-
żyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia 
maszyn, Sprężyny będące częściami elementów antywibra-
cyjnych do maszyn, 12 Sprężyny do systemów zawieszenia 
do pojazdów, Sprężyny amortyzacyjne będące częściami za-
wieszeń pojazdów, Sprężyny śrubowe do zawieszeń pojaz-
dów, Sprężyny do układów zawieszenia pojazdów, Sprężyny 
śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych], Resory 
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprężyny amortyzujące 
do pojazdów.

(210) 539375 (220) 2022 02 02
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA ŚWIATA WE FRYZJERSTWIE  

im. Mario Mayera W.B.A.

(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 
24.07.01, 25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłu-
żanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące urody, Doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w za-
kresie urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, Mycie 
włosów szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja uro-
dy, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie 
włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informa-
cji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące 
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pielęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usłu-
gi kręcenia włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi obcinania włosów, Usługi pielęgnacji urody, Usługi 
plecenia włosów w warkocze, Usługi prostowania włosów, 
Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla 
mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi 
trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi kosmetyczne 
dla włosów.

(210) 539376 (220) 2022 02 02
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI W BARBERINGU  

im. Mario Mayera W.B.A.

(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 
24.07.01, 25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłuża-
nie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, 
Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów 
szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody, Pielę-
gnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usłu-
gi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręcenia włosów, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania włosów, 
Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia włosów w warko-
cze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów.

(210) 539377 (220) 2022 02 02
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MISTRZOSTWA ŚWIATA W BARBERINGU  
im. Mario Mayera W.B.A.

(531) 01.17.02, 02.09.12, 09.01.07, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.20, 
24.07.01, 25.07.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.21, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłuża-
nie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, 
Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów 
szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody, Pielę-
gnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, 
Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o urodzie, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczą-
ce urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usłu-
gi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowa-
nia włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręcenia włosów, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania włosów, 
Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia włosów w warko-
cze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi sa-
lonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów.

(210) 539379 (220) 2022 02 02
(731) BOJDA WIESŁAW, Brenna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BojGum

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związa-
ne z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samocho-
dowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, 37 Naprawa 
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rowerów, Naprawa i konserwacja rowerów, Naprawa karose-
rii samochodowych, Konserwacja i naprawa opon, Konser-
wacja opon, Montaż opon, Nacinanie opon, Naprawa opon, 
Rotacja i wyważanie opon, Usługi w zakresie montażu opon, 
Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wulkaniza-
cja opon [naprawa], Wulkanizacja opon samochodowych 
[naprawa], Wymiana opon, Wyważanie opon, Zakładanie 
i naprawa opon do pojazdów, Wyważanie kół, Naprawa kół, 
Czyszczenie aut, Czyszczenie i mycie samochodów, Czysz-
czenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kon-
serwacja i naprawa pojazdów, Obsługa i naprawa samocho-
dów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów.

(210) 539381 (220) 2022 02 02
(731) WYROBEK GABRIELA JOKER BARBER BUS, 

Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKER BARBER BUS

(531) 02.01.01, 02.01.23, 10.05.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, 44 Fryzjerstwo męskie.

(210) 539387 (220) 2022 02 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE RITBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwierki

(540) (znak słowny)
(540) RITBET
(510), (511) 19 Beton, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z betonu lub żelbetu, Prefabrykaty budowlane 
z betonu lub żelbetu, Studnie betonowe, Studnie wodo-
mierzowe, Studnie głębinowe, Obudowy studni, Przepom-
pownie, Studzienki wpustowe, Studzienki rewizyjne, Wła-
zy i wpusty, Kręgi i dennice, Płyty nastudzienne, Osadniki 
piasku, Zbiorniki na wodę deszczową, Zbiorniki retencyjne, 
Zbiorniki szczelne, Komory prostokątne, Szamba szczelne, 
Rury betonowe, Rury żelbetowe, Rury przepustowe ze stop-
ką, Betonowe i żelbetowe elementy składowe kanalizacji, 
Drenażowe konstrukcje betonowe i żelbetowe, Stopy funda-
mentowe, Betonowe i żelbetowe elementy KPED, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią materiałów i elementów 
budowlanych i konstrukcyjnych z betonu lub żelbetu, pre-
fabrykatów budowlanych z betonu lub żelbetu, studni be-
tonowych, studni wodomierzowych, studni głębinowych, 
obudów studni, przepompowni, studzienek wpustowych, 
studzienek rewizyjnych, włazów i wpustów, kręgów i dennic, 
płyt nastudziennych, osadników piasku, zbiorników na wodę 
deszczową, zbiorników retencyjnych, zbiorników szczelnych, 
komór prostokątnych, szamb szczelnych, rur betonowych, 

rur żelbetowych, rur przepustowych ze stopką, betonowych 
i żelbetowych elementów składowych kanalizacji, drenażo-
wych konstrukcji betonowych i żelbetowych, stóp funda-
mentowych, betonowych i żelbetowych elementów KPED.

(210) 539388 (220) 2022 02 03
(731) PIEŃKOSZ CEZARY CEZARY PIEŃKOSZ DORADCA 

PODATKOWY, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaxAbout.pl aby zrozumieć podatki

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia online i szkolenia stacjonarne do-
tyczące podatków i tematyki okołopodatkowej, obejmujące 
udostępnienie materiałów szkoleniowych.

(210) 539389 (220) 2022 02 03
(731) SOKÓŁ WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA SŁYSZENIA

(531) 02.09.06, 16.01.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani nie do klu-
czy, kółek lub łańcuszków], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyłbice do ochro-
ny przed zakażeniem wirusowym, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: przyłbice do ochrony 
przed zakażeniem wirusowym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: maski ochronne 
[odzież], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: maski ochronne [odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: maski ochron-
ne, nie do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: maski ochronne, nie do ce-
lów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ładowarki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ładowarki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
słuchawki, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: słuchawki, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higie-
niczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: preparaty i artykuły higieniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia do ogrzewania i su-
szenia do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: złącza pośrednie 
do podłączania telefonów do aparatów słuchowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
złącza pośrednie do podłączania telefonów do aparatów 
słuchowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: słuchawki douszne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: słuchawki do-
uszne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: słuchawki z mikrofonem do komunikacji, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
słuchawki z mikrofonem do komunikacji, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: systemy gło-
śnikowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: systemy głośnikowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: głośnikowe stacje do-
kujące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: głośnikowe stacje dokujące, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: odbiorniki 
elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: odbiorniki elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nadajniki 
telekomunikacyjne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: nadajniki telekomunikacyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
nadajniki, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: nadajniki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: mikrofony obuuszne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
mikrofony obuuszne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: łączniki elektroniczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
łączniki elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wzmacniacze elektroakustycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: wzmacniacze elektroakustyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wzmacnia-
cze elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: wzmacniacze elektroniczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wzmacniacze elektryczne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: wzmacniacze elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wzmacniacze audio, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: wzmacniacze audio, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
wzmacniacze dźwięku, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: wzmacniacze dźwięku, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zasilacze sieciowe [baterie], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: zasilacze sieciowe [baterie], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: baterie, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: baterie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czujniki elektroniczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: czujniki elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki elektryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czujniki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czujniki magnetyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czujniki magnetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czujniki dymu, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: czujniki 
dymu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: budziki, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: budziki, Usługi sprzedaży deta-

licznej związane z następującymi produktami: dzwonki alar-
mowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: dzwonki alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: torby podróżne, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
torby podróżne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: odzież, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: teste-
ry elektryczne [próbniki napięcia], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: testery elektryczne 
[próbniki napięcia], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wkładki douszne będące ele-
mentami aparatów słuchowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wkładki douszne bę-
dące elementami aparatów słuchowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wkładki 
douszne do użytku medycznego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: wkładki douszne 
do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: piloty zdalnego sterowania, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: piloty zdalnego sterowania, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: instrumenty medycz-
ne do użycia jako aparaty słuchowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: instrumenty medycz-
ne do użycia jako aparaty słuchowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: aparaty słuchowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: aparaty słuchowe, 44 Badanie słuchu, Doradztwo zwią-
zane z badaniem słuchu, Poradnictwo medyczne związane 
z utratą słuchu, Terapia mowy i słuchu.

(210) 539390 (220) 2022 02 03
(731) AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2 poland.eu

(531) 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie, Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie czasopism, Publikowanie książek, Publikowania bro-
szur, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Przygotowywanie tekstów do pu-
blikacji, Nauczanie i szkolenia.

(210) 539392 (220) 2020 12 14
(731) IHGroup Kft., Budapeszt, HU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cream DONUTS & SHAKES
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Koktajle mleczne, 30 Ciasta, torty, tarty i her-
batniki (ciasteczka), Jabłka w cieście, Wyroby piekarnicze, 
Pączki, 43 Usługi w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi szybkiej ob-
sługi na wynos, Usługi cateringu obwoźnego, Dostarczanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Dostarczanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem ruchomego samo-
chodu ciężarowego, Podawanie żywności i napojów w skle-
pach z pączkami, Usługi restauracyjne obejmujące licencjo-
nowane lokale barowe, Usługi w zakresie dostarczania żyw-
ności, Podawanie żywności i napojów dla gości, Podawanie 
żywności i napojów, Usługi w zakresie podawania żywności 
i napojów na wynos, Usługi w zakresie podawania żywności 
na wynos.

(210) 539393 (220) 2022 02 02
(731) TYLEC DOMINIKA F.H. JULIETTE, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Juliette imię piękna

(531) 02.03.05, 27.05.01
(510), (511) 21 Skarbonki, 28 Świeczniki.

(210) 539395 (220) 2022 02 03
(731) CASIUS INKASSO & BUSINESS SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) juwi REMONT

(531) 07.03.11, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie 
budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Naprawa i konserwacja 
budynków mieszkalnych, Malowanie i prace dekoratorskie 
w budynkach.

(210) 539396 (220) 2022 02 03
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLSUN NUTRITION
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplemen-

ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplemen-
ty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci su-
plementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające 
apetyt, Dodatki odżywcze, Napoje witaminizowane, Błonnik 
pokarmowy.

(210) 539397 (220) 2022 02 03
(731) CASIUS INKASSO & BUSINESS SERVICE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO REMONT JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie 
budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Naprawa i konserwacja 
budynków mieszkalnych, Malowanie i prace dekoratorskie 
w budynkach.

(210) 539404 (220) 2022 02 02
(731) PURE-Q CHONEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 

-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE-Q

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, 19 Materiały budowlane nie-
metalowe.

(210) 539414 (220) 2022 02 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IDEPROST MEN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomad-
ki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Od-
świeżacze do ust w aerozolu, 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 per-
fumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosme-
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tycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i ko-
smetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wy-
bielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i prepara-
ty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające le-
czenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, 
Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrun-
ków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wete-
rynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizy-
koterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Podusz-
ki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 539416 (220) 2022 02 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CELIVER SLIM
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, 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 do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 

Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 539429 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNO-Z

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Magne-
tyczne klocki będące zabawkami.

(210) 539430 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MAGNO-Z
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Magne-
tyczne klocki będące zabawkami.

(210) 539434 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIK TRIX

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner.

(210) 539435 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) KLIK TRIX
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner.
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(210) 539437 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPINBALL

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner, Arty-
kuły i sprzęt sportowy, Piłki do zabawy.

(210) 539438 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pupilove przebieranki

(531) 01.01.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki 
zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 539446 (220) 2022 02 03
(731) MAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAWAMED

(531) 26.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 12 Jachty.

(210) 539453 (220) 2022 02 04
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESORO

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 6 Trampoliny metalowe, 12 Rowery dziecięce, 
Rowery na pedały, Wózki, Wózki dziecięce, Składane wózki 
dziecięce, 19 Trampoliny niemetalowe, 28 Małe trampoliny, 
Trampoliny treningowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [za-
bawki], Rowery trójkołowe [zabawki], Domki dla dzieci, Na-
mioty dla dzieci, Wózki dla lalek, Rowery zabawkowe.

(210) 539458 (220) 2022 02 04
(731) AUDYTEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AUDYTEL

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.01.05
(510), (511) 35 Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w za-
kresie analizy biznesowej, Biznesowe usługi doradcze i kon-
sultacyjne, Badania w zakresie działalności gospodarczej 
i usługi doradcze, Biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym.

(210) 539460 (220) 2022 02 04
(731) LIZAK URSZULA, Gorlice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.14, 03.07.03
(510), (511) 16 Akwaforty [grafika], Akwarele, Akwarele 
[skończone obrazy], Dekoracje ścienne 3D wykonane z pa-
pieru, Akwarele [skończony obraz], Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z tektury, Drukowane reprodukcje obrazów, Fi-
gurki [statuetki] z papieru mâché, Figurki wykonane z papie-
ru, Figurki wykonane z tektury, Figurki z papieru, Graficzne 
(Reprodukcje -), Grawiury [litografia], Litograficzne dzieła 
sztuki, Makiety architektoniczne, Obrazy, Obrazy i zdjęcia, 
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy w postaci 
wydrukowanych zdjęć, Odbitki artystyczne graficzne, Odbit-
ki sitodrukowe, Oleodruki, Ozdobne rzeźby wykonane 
z masy papierowej, Ozdoby ścienne z papieru, Papierowe 
wyroby artystyczne, Portrety, Portrety w postaci obrazów, 
Portrety w postaci rysunków, Portrety w postaci wydrukowa-
nych zdjęć, Prace kaligraficzne, Prace malarskie i kaligraficz-
ne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje 
graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny [grafika], Ryciny [gra-
werowanie], Ryciny i ich reprodukcje, Rysunki, Rysunki gra-
ficzne, Ryty artystyczne, Rzeźby wykonane z masy papiero-
wej, Statuetki z masy papierowej, Statuetki z papieru mâché, 
Sztychy, ryty [grawiura], Wycinanki papierowe, Wydruki Gic-
lée, Zdjęcia w postaci obrazów, Zdjęcia w postaci rysunków, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stoło-
wa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe 
z celulozy, Bileciki stołowe, Chłonne arkusze papieru lub pla-
stiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chu-
steczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki 
do nosa papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki do twarzy z papieru, Chusteczki higieniczne papiero-
we, Chusteczki papierowe do demakijażu, Chusteczki papie-
rowe do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użyt-
ku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na śro-
dek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje 
z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry do wody 
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z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki papiero-
we do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (Filtry do -) papie-
rowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do gotowania w -), Ło-
patki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt 
domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, 
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty pod nakrycia sto-
łowe z papieru, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe 
pod talerze z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe 
z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru 
na doniczki, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Pa-
pier chłonny, Papier do celów kuchennych, Papier do pako-
wania żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku 
na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier hi-
gieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy, 
Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaleto-
wy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami do sadze-
nia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki do mycia, 
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe ko-
ronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski 
sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papie-
rowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papiero-
we parasolki do koktaili, Papierowe podkładki do klatek dla 
zwierząt domowych, Papierowe podkładki do zmiany pielu-
szek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod 
szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstaw-
ki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe pod-
stawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowe-
go, Papierowe serwetki koronkowe, Papierowe serwetki 
o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki do tacek denty-
stycznych, Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, papie-
rowe wkładki do szuflad, Perfumowane wkłady do szuflad, 
Pergamin, Pergamin do pieczenia, Pergaminowy (Papier -), 
Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki 
pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstaw-
ki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod 
szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Pod-
stawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki 
do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki 
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki pa-
pierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe do osuszania, 
Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do twarzy, 
Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ście-
reczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jed-
norazowe, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym ko-
ronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe (Stołowe -), 
Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku 
domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawami, papiero-
we, Stołowa (Bielizna -) papierowa, Szorstkie chusteczki 
[do użytku toaletowego], Toaletowy (Papier -), Tekturowe 
maty stołowe, Torby do pakowania wykonane z biodegrado-
walnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do go-
towania w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe 
na odchody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, 
Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowa-
nia żywności, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowa-
nego papieru, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korekto-
rowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Maszyny biurowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Ma-
teriały drukowane, Materiały drukowane reprezentujące war-
tość pieniężną lub do celów finansowych, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, Agendy, Aktówki [arty-
kuły biurowe], Almanachy [roczniki], Aplikacje w postaci kal-
komanii, Arkusze informacyjne, Arkusze nasączone tuszem 

do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, Arku-
sze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze samoprzylepne 
z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Arkusze wyni-
ków, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Aromatyczne 
materiały do modelowania, Artykuły biurowe, Artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły papiernicze do pisania, 
Artykuły papiernicze na przyjęcia, Atrament, Atramenty, Au-
tomatyczne dozowniki taśmy klejącej do użytku biurowego, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawo-
we z papieru, Banknoty pamiątkowe, Bilety, Bilety pasażer-
skie, Bilety wstępu, Biurowe artykuły papiernicze, Bloczki 
do notowania, Bloczki do notowania zamówień, Bloczki 
do pisania, Bloczki do zapisywania, Bloczki do zapisywania 
instrukcji zażywania leków, Bloczki do zapisywania wyników, 
Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Bloczki notatnikowe, 
Bloczki rachunków, Bloczki rachunkowe, Bloki [artykuły pa-
piernicze], Bloki do pisania, Bloki do pisania [listowe], Bloki 
do zapisywania wyników, Bloki księgowe, Bloki listowe, Bloki 
papierowe, Bloki z luźnymi kartkami, Brokat do celów biuro-
wych, Broszury, Broszury dotyczące gier, Broszury drukowa-
ne, Broszury z programem, Broszury w zakresie sprzedaży 
nieruchomości, Cenniki, Certyfikaty drukowane, Cyrkle, Cyr-
kle kreślarskie, Czerwona farba drukarska stosowana w pie-
czątkach, Częściowo drukowane formularze, Czyste dzienni-
ki, Czyste papierowe zeszyty, Czyste flipcharty, Dekoracje 
na przyjęcia z papieru metalizowanego, Dekoracyjne naklejki 
na kaski, Dekoracyjne ozdoby do ołówków, Diagramy kołowe 
obrotowe, Długopisy kolorowe, Długopisy z brokatem 
do materiałów piśmiennych, Dozowniki taśmy klejącej 
do użytku domowego lub biurowego, Dozowniki taśmy kle-
jącej [artykuły biurowe], Dozowniki taśmy przylepnej [artyku-
ły biurowe], Druki, Druki handlowe, Druki litograficzne, Druki 
w formie obrazów, Drukowane ankiety, Drukowane arkusze 
informacyjne, Drukowane arkusze muzyczne, Drukowane bi-
lety, Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane dia-
gramy, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane emblematy [kalkomanie], Drukowane ety-
kietki papierowe, Drukowane etykiety na bagaż, Drukowane 
flipcharty, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ja-
dłospisy, Drukowane kalkomanie do haftu lub materiało-
wych aplikacji, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
Drukowane karty informacyjne, Drukowane karty na przepi-
sy, Drukowane karty odpowiedzi na listy, Drukowane karty 
odpowiedzi, Drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi 
informacjami elektronicznymi, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane mate-
riały instruktażowe dotyczące telekomunikacji, Drukowane 
materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane nagrody, Drukowane notatki z seminariów, Dru-
kowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane pro-
gramy zajęć, Drukowane przepisy sprzedawane jako ele-
menty opakowań artykułów spożywczych, Drukowane ra-
porty konsumenta, Drukowane raporty z badań, Drukowane 
reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane rozkłady, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowane wykresy, Drukowane wykro-
je kostiumów, Drukowane wzory, Drukowane zabawne ety-
kiety na butelki z winem, Drukowane zaproszenia, Drukowa-
ne zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papiero-
we, Drukowane znaki papierowe, Drukowane znaki papiero-
we zawierające numery stołów do stosowania podczas spe-
cjalnych wydarzeń, Drukowane znaki papierowe zawierające 
nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Dru-
kowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, Dzienni-
ki, Dzienniki [księgowość], Dzienniki pokładowe, Dzienniki 
pokładowe [lotnictwo], Dzienniki pokładowe [materiały dru-
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kowane], Dzienniki pokładowe [rejestry okrętowe], Ekierki, 
Ekierki do rysowania, Elektryczne dziurkacze, Elektryczne 
otwieracze do listów, Emblematy papierowe, Etui do notatni-
ków, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etui na ksią-
żeczkę czekową, Etui na książeczki czekowe, Etui na paszpor-
ty, Etui na przybory do pisania, Etykietki na prezenty, Etykietki 
z ceną, Etykiety adresowe, Etykiety kartonowe na bagaż, Ety-
kiety kartonowe odprawionego bagażu, Etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, Etykiety papierowe do ścierania na mokro, 
Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety papierowe odprawio-
nego bagażu, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety tekturo-
we, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Etykiety z papie-
ru lub kartonu, Falcerki do papieru [artykuły biurowe], Fiszki, 
Flamastry zakreślacze, Formularze [blankiety, druki], Folie 
klejące do artykułów papierniczych, Formularze czyste, For-
mularze do dokonywania zamówień do stosowania w sprze-
daży wysyłkowej, Formularze rachunkowe, Fotografie, Foto-
grafie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Fotogra-
fie oprawione i nieoprawione, Fotografie [wydrukowane], 
Futerały na mapy, Futerały na matryce, Futerały specjalnie 
przystosowane do przechowywania sportowych kart na wy-
mianę, Futerały specjalnie przystosowane do przechowywa-
nia kolekcjonerskich kart na wymianę, Gumowe nakładki 
na palce, Haftowanie (Wzory do -), Historyjki obrazkowe, Ho-
roskopy drukowane, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilu-
strowane mapy ścienne, Indeksy dokumentów, Indeksy 
nazw geograficznych, Indeksy, skorowidze, Instrukcje do gier 
komputerowych, Instrukcje komputerowe, Instrukcje obsługi 
do sprzętu do ćwiczeń, Instrukcje obsługi do syntetyzatorów 
muzycznych, Instrukcje obsługi do użytku z komputerami, 
Instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego, In-
strukcje obsługi programów komputerowych, Instrukcje ob-
sługi używane z oprogramowaniem komputerowym, Jadło-
spisy, Kalendarze, Kalendarze adwentowe, Kalendarze druko-
wane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalen-
darze ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kalendarze 
wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami do wyry-
wania, Kalka kreślarska, Kalka płócienna, Kalka techniczna, 
Kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, Kalko-
manie na gorąco, Kalkomanie podłogowe, Kalkomanie pra-
sowanki, Kalkomanie przylepne, Kalkomanie ścienne, Kapsle 
na butelki od mleka do kolekcjonowania, Kartki do korespon-
dencji, Kartki do nauki słownictwa, drukowane, Kartki do no-
towania, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki motywacyj-
ne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki okolicznościowe, 
Kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, 
Kartki papieru do robienia notatek, Kartki rocznicowe, Kartki 
soczewkowe, Kartki świąteczne, Kartki urodzinowe, Kartki 
z podziękowaniami, Kartki z życzeniami, Karton do wycinania 
szablonów, Kartoteki, Kartoteki obrotowe na biurko, Karty ba-
seballowe, Karty czyste, Karty do albumów fotograficznych, 
Karty do kolekcjonowania, Karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty 
do zapisywania wyników podczas gry w golfa, Karty druko-
wane, Karty dziurkowane do nagrywania programów kom-
puterowych, Karty indeksowe, Karty indeksowe [artykuły 
papiernicze], Karty informacyjne, Karty menu, Karty na wy-
mianę, Karty obrazkowe, Karty okolicznościowe, Karty pocz-
towe, Karty rejestracyjne, Karty wyników, Karty z nazwiskami, 
Karty z pytaniami, Karykatury, Kasetki na biurko na materiały 
biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na papeterię [artykuły 
biurowe], Kasetki na pieczątki, Kasetki na stemple [pieczątki], 
Kasetki na znaczki pocztowe, Katalogi, Katalogi dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Katalogi hoteli, Katalogi 
kartkowe, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Katalogi sprzeda-
ży wysyłkowej, Kątomierze do stosowania jako przyrządy 
do rysowania, Kątomierze [do użytku papierniczego i biuro-

wego], Kątowniki kreślarskie, Kątowniki [linijki] do kreślenia, 
Kieszonkowe notesy, Kineografy [flipbooki], Klamerki, klipsy 
do papieru, Klamry do papieru, Kleje z brokatem do celów 
piśmienniczych, Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], Klipsy do listów, Klipsy piór wiecznych, Klipsy 
do piór i długopisów, Kolaże, Kołonotatniki, Kolorowe długo-
pisy, Kolorowe ołówki grafitowe, Koperty, Koperty [artykuły 
piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Koperty z two-
rzyw sztucznych, Korektory w taśmie [artykuły biurowe], 
Kostki do notowania, Kosze biurkowe na akcesoria biurkowe, 
Koszulki do przechowywania zbiorów, Koszulki na doku-
menty do użytku biurowego, Kreda, Kreda do znakowania, 
Kreda krawiecka, Kreda szkolna, Kredki do kolorowania, Kred-
ki ołówkowe, Kreślaki kątowe [przyrządy kreślarskie], Krzywi-
ki, Krzywiki do szkicowania, Krzywiki rysownicze, Krzyżówki, 
Książeczki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla 
dorosłych, Książki adresowe, Książka z wzorami tapet, Książki 
telefoniczne firm, Książki z próbkami tapet, Książki zawierają-
ce wzorce ściennych materiałów, Księgi gości, Kupony ban-
kowe, Księgi rachunkowe, Kupony drukowane, Kupony z za-
kładami, Kwestionariusze drukowane, Lak do pieczętowania, 
Lekcje drukowane, Liniały, Liniały do rysowania, Linijki, Linijki 
bez podziałki, Linijki do rysowania, Linijki do szkicowania, Li-
nijki do tablic, Linijki rysownicze [kreślarskie], Listy adresów, 
Listy informacyjne, Litery do kalkomanii na sucho, Litery i cy-
fry papierowe, Litery i cyfry samoprzylepne, Litery samo-
przylepne, Mapy drogowe, Mapy tras, Mapy wykonane z ela-
stycznych tworzyw sztucznych, Markery do dokumentów, 
Markery, pisaki, Markery z farbą, Markery z końcówką z włók-
na, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmienne-
go, Materiały do pisania, Materiały drukowane do celów in-
struktażowych, Materiały drukowane w postaci próbek kolo-
rów, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Matryce, Maty filcowe do kaligrafii chińskiej [materiały pi-
śmienne], Maty na biurko, Metalowe pudełka na ołówki, Mo-
nografie, Nadruki, Nagłówki listów, Naklejki, Naklejki [kalko-
manie], Naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, Naklejki 
na samochody, Nalepki, Nalepki na zderzaki pojazdów, Na-
lepki na zderzaki samochodowe, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Nawilżacze [artykuły biurowe], Niezapisane pa-
pierowe taśmy komputerowe do zapisu programów, Nisz-
czarki płyt CD do użytku domowego lub biurowego, Notat-
niki, Notatniki ilustrowane, Notatniki [notesy], Notatniki sa-
moprzylepne, Notatniki w linie, Notesy, Notesy [artykuły pa-
piernicze], Notesy kieszonkowe, Notesy reporterskie, Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Noże do papieru będące czę-
ścią gilotynek do papieru do użytku biurowego, Noże do pa-
pieru z metali szlachetnych, Nożyki do otwierania listów, No-
żyki do papieru [nożyki do otwierania listów], Nuty na forte-
pian, drukowane, Obrazy artystyczne, Obwoluty na doku-
menty, Obwoluty papierowe na książki, Ochraniacze na pal-
ce do użytku biurowego, Ochronne okładki na książki, Odbit-
ki, Odbitki fotograficzne, Odbitki kolorowe, Odbitki z filmów 
animowanych, Ograniczniki kątowe [przyrządy kreślarskie], 
Okładki książeczek czekowych, Okładki na agendy, Okładki 
na akta, Okładki na czeki, Okładki na książeczki czekowe, 
Okładki na paszporty, Okładki na terminarze tygodniowe, 
Okładki notatników, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Ołówki kolorowe, Omikuji [losy 
w budynkach sakralnych] [paski papieru z zapisanymi prze-
powiedniami], Opaski papierowe na cygara, Opłatki do pie-
czętowania, Oprawione plakaty, Oprawki na zdjęcia lub obra-
zy, Oprawki na znaczki, Oprawki z tworzyw sztucznych 
do przechowywania kart baseballowych, Oprawy do obra-
zów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Opra-
wy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Organizery 



94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT09/2022

do użytku biurowego, Organizery kieszonkowe, Organizery 
na biurko, Organizery osobiste, Organizery [stojaki] na notat-
ki, Osłony na znaczki pocztowe, Ozdobne naklejki do piast 
kół samochodowych, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Palety 
kolorów, Pamiętniki, dzienniki, Pamiętniki ze skórzanymi 
okładkami, Papeteria zapachowa, Papier do drukarek lasero-
wych, Papier do etykietowania, Papier do fotokopiarek, Pa-
pier do kopiowania, Papier do kopiowania bez kalki, Papier 
do kreślenia [papier milimetrowy jako produkt gotowy], Pa-
pier do korespondencji, Papier do maszyn do pisania, Papier 
do owijania książek, Papier do pisania [listowy], Papier 
do przesyłania faksów, Papier do radiogramów, Papier 
do użycia w branży graficznej, Papier firmowy, Papier fluore-
scencyjny, Papier kserograficzny, Papier laminowany, Papier 
liniowany [gotowy produkt], Papier listowy, Papier listowy 
[produkty gotowe], Papier milimetrowy, Papier listowy z na-
główkiem, Papier na koperty, Papier nutowy, Papier proofin-
gowy, Papier przebitkowy, Papier (Przyciski do -), Papier rolo-
wany do drukarek, Papier stenograficzny, Papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], Papier zeszytowy, Papierowe artykuły 
piśmienne, Papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, Pa-
pierowe etykietki identyfikacyjne, Papierowe identyfikatory 
imienne, Papierowe kalkomanie przenoszone na gorąco [na-
prasowanki], Papierowe karty lojalnościowe, Papierowe ma-
teriały biurowe, Papierowe metki [zawieszki], Papierowe 
okładki na raporty, Papierowe rozkładane teczki z przegród-
kami, Pieczątki biurowe, Pieczęcie opłatkowe, Pieczęcie pa-
pierowe w kształcie tarczy, Pieczęcie, stemple (Pudełka na -), 
Pinezki, Pinezki [artykuły papiernicze], Pinezki do deski kre-
ślarskiej, Pinezki do tablicy korkowej, Pinezki kreślarskie, Pi-
nezki z metalu, Pisaki do kaligrafii, Pisaki kolorowe, Pisanie 
(Bloki do -), Pisanie notatek (Bloczki do -), Plakaty reklamowe, 
Plakaty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Plakietki pa-
pierowe, Plakietki z tektury, Plany, Plany architektoniczne, Pla-
ny dnia [terminarze], Plany drukowane, Plastikowe folie 
do rzutników, Płótna barwiące do powielaczy, Płótno nasą-
czone tuszem do powielaczy, Płótno nasączone tuszem 
do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, Płyty 
będące podłożami do oprawy prac, Pocztowe (Znaczki -), 
Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Podajniki do taśmy kleją-
cej, Podajniki do taśmy klejącej będące materiałami biurowy-
mi, Podkładka na biurko, Podkładki do papieru do pisania, 
Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki filcowe do kaligra-
fii, Podkładki na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, 
Podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], Podpisane 
fotografie, Podpórki do książek, Podpórki do utrzymywania 
w pozycji pionowej rzędu książek, Podręczniki do kompute-
rów, Podręczniki do obsługi oprogramowania komputero-
wego, Podręczniki dotyczące komputerów, Podręczniki edu-
kacyjne, Podręczniki instruktażowe do komputerów, Pod-
ręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, Podręczniki in-
struktażowe, Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, 
Podręczniki komputerowe, Podręczniki pomocnicze do na-
uki, Podręczniki użytkownika, Podręczniki użytkownika 
do sprzętu komputerowego, Podręczniki z dziedziny sprzętu 
komputerowego, Podstawki do długopisów i ołówków, Pod-
stawki na długopisy i ołówki, Podstawki na korespondencję, 
Pojemniczki do mycia pędzli do pisania, Pojemniki i stojaki 
na spinacze do papieru, Pojemniki na akta, Pojemniki na arty-
kuły papiernicze, Pojemniki na biurko, Pojemniki na bloczki 
do notowania, Pojemniki na karteczki do notowania, Pojem-
niki na korespondencję, Pojemniki na mezuzy, Pojemniki 
na zszywacze, Pokrowce na tablice do prezentacji typu flip-
chart, Półki [pojemniki] na dokumenty, Programy drukowa-
ne, Programy komputerowe w formie drukowanej, Programy 
imprez, Programy przetwarzające dane w formie drukowa-
nej, Prospekty, Przebitki [materiały piśmienne], Przegródki, 

Przekładki do dokumentów, Przekładki do zeszytów, Przeno-
śne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], Przewodniki drukowa-
ne, Przeźrocza, Przezrocza [materiały piśmienne], Przyborniki 
biurkowe, Przyborniki na biurko, Przybory do pisania wyko-
nane z włókien, Przybory do szkicowania, Przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], Przyciski do papieru, Przykładnice, Przy-
kładnice [do rysowania], Przykładnice kreślarskie, Przykładni-
ce kreślarskie [rysunkowe], Przylepne kartki na notatki, Przy-
rządy do rysowania, Przyrządy do rysowania na tablicy ścien-
nej, Publikacje edukacyjne, Przyrządy do zwilżania palców, 
Pudełka na artykuły piśmienne, Ramki passe-partout 
do zdjęć, Raporty, Ręcznie malowane papierowe etykiety 
na butelki z winem, Rejestry do kartotek, Rejestry, księgi 
główne [książki], Rejestry okrętowe [materiały drukowane], 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki papierowe, 
Reklamowe znaki z tektury, Reklamy drukowane, Reproduk-
cje fotograficzne, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Rolki 
papieru do ciągłego zapisu danych [materiały drukowane], 
Rolki papieru do kalkulatorów, Rolki papieru do maszyn liczą-
cych, Rozkładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, 
Rozkłady, Rozszywacze, Samoprzylepne etykiety drukowa-
ne, Samoprzylepne litery i cyfry z materiału winylowego, Sa-
moprzylepne papierowe ozdoby na ściany, Segregatory, Se-
gregatory [artykuły biurowe], Segregatory biurowe, Segrega-
tory do prezentowania, Segregatory do użytku w biurze, Se-
gregatory magnetyczne z trzema ringami, Segregatory (ma-
teriały biurowe), Segregatory na listy, Segregatory na luźne 
kartki, Segregatory na przepisy, Segregatory ringowe, Segre-
gatory z dźwignią na dokumenty, Serpentyny z krepiny, Sko-
roszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty i segregato-
ry, Skoroszyty na dokumenty, Skorowidze, Skorowidze, in-
deksy, Skórzane okładki na książki, Skórzane zakładki do ksią-
żek, Skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały drukowa-
ne], Sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], 
Spinacze biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do papieru 
[materiały piśmienne], Spinacze typu ćwieki do papieru, Spi-
sy, Spodki do mycia pędzli do pisania, Sportowe karty do ko-
lekcjonowania, Sprawozdania drukowane, Sprzęt do gier fa-
bularnych w postaci podręczników, Steatyt [kreda krawiec-
ka], Stemple (Stojaki na -), Stojaki biurkowe na wizytówki, 
Stojaki na akcesoria biurkowe, Stojaki na dokumenty, Stojaki 
na dokumenty na biurko, Stojaki na kalendarz, Stojaki na ka-
lendarze biurkowe, Stojaki na korespondencję, Stojaki na pa-
pier [wyposażenie biurowe], Stojaki na pieczątki, Stojaki 
na przyrządy do pisania, Stojaki na stemple, Stojaki [półki] 
na dokumenty na biurko, Strony do albumów do wklejania, 
Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artykuły pi-
śmienne], Szablony do dziergania, Szablony do malowania 
twarzy, Szablony do paznokci, Szablony do powielaczy, Sza-
blony do znakowania, Szablony krawieckie do rysowania, 
Szablony pisma technicznego, Szablony z literami, Szare ko-
perty, Szkicowniki, Szkice, Szkolne zeszyty, Szpilki [artykuły 
papiernicze], Szpilki do znakowania, Szyldy reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tabele 
wyników, Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spo-
tkań, Tablice magnetyczne jako artykuły biurowe, Tablice 
na notatki, Tablice na notatki [artykuły biurowe], Tablice nawi-
gacyjne do użytku na żeglarskich jednostkach pływających, 
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tablice ogłosze-
niowe z papieru, Tablice reklamowe z kartonu, Tablice sucho-
ścieralne, Tablice reklamowe z tektury, Tablice suchościeralne 
o właściwościach magnetycznych, Tablice z kartkami do pre-
zentacji [flipchart], Tabliczki adresowe, Tace do sortowania 
i liczenia pieniędzy, Tace na pióra i długopisy, Tacki biurkowe, 
Tacki na dokumenty [artykuły biurowe], Tacki na przybory 
do pisania, Taśma klejąca, Taśma klejąca [materiały piśmien-
ne], Taśma przylepna (dozowniki -) [artykuły biurowe], Taśmy 



Nr  ZT09/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

do kodów kreskowych, Taśmy do przenośnych drukarek ety-
kiet [artykuły biurowe], Taśmy elastyczne do użytku biurowe-
go, Taśmy i karty papierowe do zapisu programów kompute-
rowych, Taśmy kauczukowe [artykuły papiernicze], Taśmy 
papierowe do kalkulatorów, Taśmy papierowe do maszyn li-
czących, Tatuaże usuwalne [kalkomanie], Tatuaże zmywalne, 
Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], Tecz-
ki do użytku biurowego, Teczki na akta, Teczki na dokumen-
ty, Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki na doku-
menty będące artykułami papierniczymi, Teczki na kore-
spondencję, Teczki na listy, Teczki na rysunki techniczne, 
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Teczki papierowe, 
Teczki papierowe na dokumenty, Teczki rozkładane, Teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Teczki z kie-
szonkami do użytku biurowego, Teczki z papieru manilowe-
go, Teczki zawieszkowe, Temperówki, Temperówki do kredek 
kosmetycznych, Temperówki do ołówków, mechaniczne, 
Terminarze, Terminarze biurkowe, Terminarze kieszonkowe, 
Terminarze [materiały drukowane], Terminarze na biurko, Ter-
minarze miesięczne, Terminarze roczne, Terminarze ścienne, 
Terminarze tygodniowe, Torby na tablice do prezentacji typu 
flipchart, Torby papierowe na pocztę, Tusz do znakowania 
zawierający substancje biologiczne do użytku w potwier-
dzaniu autentyczności przedmiotów, Tusze do powielania, 
Uchwyty do identyfikatorów [artykuły biurowe], Uchwyty 
do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, Uchwyty na doku-
menty, Uchwyty na karty wyników gry w golfa, Uchwyty 
[oprawki] na negatywy zdjęć rentgenowskich do celów nie-
medycznych, Uchwyty z tworzyw sztucznych do identyfika-
torów [artykuły biurowe], Ulotki, Ulotki drukowane, Ulotki 
farmaceutyczne, Ulotki instrukcyjne, Ulotki reklamowe, Usu-
walne samoprzylepne kartki do notatek, Walizki na akta, Wi-
zytówki, Wkłady uzupełniające do kalendarza, Wskaźniki 
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wy-
kłady drukowane, Wykresy ścienne, Wykroje do celów kra-
wiectwa damskiego, Wykroje do szycia, Wykroje do wykony-
wania odzieży, Wykroje drukowane do szycia, Wykroje kra-
wieckie, Wykroje krawieckie do rysowania, Wykroje ubrań, 
Wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, Wzorce 
pisma do kopiowania, Wzory do haftowania, Wzory do kalko-
wania, Wzory papierowe, Zaczepy do kart indeksowych, Za-
kładki, Zakładki do książek, Zakładki do książek, nie z metali 
szlachetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki 
indeksujące, Zakładki indeksujące do dokumentów, Zakładki 
papierowe do książek, Zakładki samoprzylepne, Zakreślacze, 
Zapisy nutowe, Zaproszenia, Zaproszenia na przyjęcia, Za-
wiadomienia, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Za-
wieszki tekturowe, Zbiory orzeczeń sądowych, Zdjęcia szkol-
ne, Zdrapywanki do rysowania, Zestawy na biurko, Zestawy 
trójkątów kreślarskich do rysowania, Zeszyty, Zeszyty ćwi-
czeń z naklejkami, Zeszyty do kaligrafii, Zeszyty do nut, Ze-
szyty do pisania, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki, 
Znaczki oszczędnościowe, Znaczki pocztowe, Znaki do kal-
komanii na sucho, Znakowanie (Kreda do -), Zszywacze, 
Zszywki [artykuły papiernicze], Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], Zwilżacze końcówek 
palców będące przyborami biurowymi, Filtracyjny (Papier -), 
Filtry papierowe do ekspresów do kawy, Papier filtracyjny, 
Papier filtracyjny [bibuła], Papierowe filtry do herbaty, Wypo-
sażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Aparaty 
do wykonywania winiet, Aplikacje z papieru, Aplikatory 
do tepowania do używania przez malarzy, Aplikatory farby 
w postaci gąbek, Arkusze do trawienia, Arkusze rytownicze, 
Blejtramy dla artystów, Bloki do rysunku sztalugowego, Celu-
loidy do filmów animowanych, Chiński tusz, Chusteczki hi-
gieniczne, Deski kreślarskie [artykuły malarskie], Deski kreślar-
skie [rysownice], Dozowniki do wytrawiania w kształcie dłu-

gopisów, Elektryczne pirografy do wypalania w drewnie dla 
artystów, Folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawia-
nia obrazów, Fotografie [Urządzenia do oprawiania -], Gąbki 
do nakładania farby, Grzebienie używane w mazerowaniu 
i marmurkowaniu, Igły, rylce stalowe do akwafort, Japoński 
papier rękodzielniczy, Kamienie litograficzne, Karty z próbka-
mi kolorów, Kokardy papierowe, Kokardy papierowe do pa-
kowania prezentów, Kokardy papierowe, inne niż pasmante-
ria lub ozdoby do włosów, Kreda do kolorowania, Kreda do li-
tografii, Kreda do rysowania, Kreda do użytku przez artystów, 
Kreda kolorowa, Kreda w sprayu, Kredki świecowe, Krepina, 
Kreślarskie szablony, Książki do rysowania, Kuwety malarskie, 
Magnetyczne uchwyty do pędzli malarskich, Malarskie (Płót-
na -), Malarskie (Płótno -), Materiały do modelowania, Mate-
riały do modelowania dla artystów, Materiały do rysowania, 
Materiały przeznaczone dla artystów, Modelina polimerowa, 
Nakładki na wałki malarskie, Narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, Odbitki na płótnie, Ołówki, Ołówki akwarelowe, 
Ołówki dla artystów, Ołówki do rysowania, Ołówki węglowe, 
Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier do celów rękodziel-
niczych, Papier do kaligrafii, Papier do kalkomanii, Papier 
do malarstwa i kaligrafii, Papier ilustracyjny, Papier japoński, 
Papier mâché, Papier pakowy [siarczanowy], Papier rysunko-
wy, Papier ryżowy, Papier (Taśmy z -), Papier Xuan do chiń-
skiego malarstwa i kaligrafii, Papierowe dekoracje do artyku-
łów spożywczych, Papierowe ozdoby do ciast, Papierowe 
passe-partout, Papierowe szablony do wycinanek, Passe-
-partout do oprawy obrazów, Pasta do modelowania, Paste-
le, Pastele dla artystów, Pastele [kredki], Pastele olejne, Pę-
dzelki do rysowania, Pędzle, Pędzle dla malarzy pokojowych, 
Pędzle do nanoszenia farb, Pędzle używane przez malarzy 
pokojowych, Pędzle do pisania, Piasek kolorowany do celów 
rzemieślniczych i artystycznych, Pióra dla artystów, Pióra 
na tusz chiński, Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki 
grawerskie, Płótna dla artystów, Płótna jedwabne [artykuły 
malarskie], Płótna malarskie, Płótno do malarstwa, Płótno ma-
larskie, Płótno w arkuszach dla artystów, Podpórki ręki dla 
malarzy, Podstawki na wałki do malowania, Pudełka z farba-
mi [artykuły szkolne], Pudełka z farbami do użytku szkolnego, 
Pudełka z farbami i pędzlami, Rączki do wałków malarskich, 
Ramki i stojaki do fotografii, Rozetki papierowe, Rysiki, Sza-
blony do dekorowania żywności i napojów, Szablony do ry-
sowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], Szablony kre-
ślarskie, Tablice kreślarskie, Tablice na papier do akwareli, Tace 
do przechowywania przyborów kreślarskich, Tace do prze-
chowywania przyborów do rysowania, Tusz chiński, Tusz 
chiński w kamieniu [pałeczki], Tusz kreślarski, Tusz w postaci 
pałeczek (sumi), Tworzywa sztuczne do modelowania, Urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, Wałki do malowania ścian, 
Wałki do nakładania farb, Wałki do nakładania farby, Wałki 
malarskie, Węgiel rysunkowy dla artystów, Wkłady atramen-
towe, Wkłady do wałków malarskich, Wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, Wstążki papierowe, Wstąż-
ki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
Zestawy do malowania dla artystów, Zestawy rysunkowe 
[komplety kreślarskie], Zestawy do malowania dla dzieci, 
Przemysłowy papier i karton, Arkusze papieru do tablicy „flip-
chart”, Arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, Bibuła 
do produkcji papieru matrycowego, Bibułka do użytku jako 
materiał z papieru matrycowego (ganpishi), Brystol, Cienki pa-
pier, Czyste kartki do notowania, Drewno (Papier z miazgi -), 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Folia, Gruby 
japoński papier [hosho-gami], Gumowany papier, Japońskie 
pasy papierowe do użytku podczas obrzędów (mizuhiki), 
Kalka kopiująca, Kalka kopiująca [gotowy produkt], Kalka ma-
szynowa, Kartki papieru [wkłady], Karton, Karton z miazgi 
drzewnej [artykuły papiernicze], Kolorowy karton, Krepina 
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do użytku domowego, Papier, Papier biblijny, Papier celofa-
nowy, Papier cięty laserowo, Papier do celów domowych, 
Papier do drukowania fotografii, Papier do drukowania meto-
dą sublimacji barwników, Papier do druku cyfrowego, Papier 
do elektrokardiografów, Papier do kopiowania pokryty two-
rzywem sztucznym, Papier do maszyn rejestrujących, Papier 
do otulania roślin, Papier do reprodukcji, Papier do użytku 
jako materiał na certyfikaty akcji (shokenshi), Papier do użyt-
ku w produkcji tapet, Papier do wyrobu toreb i worków, Pa-
pier do wyściełania, Papier drukarski, Papier drukarski super-
kalandrowany, Papier elektrostatyczny, Papier imitujący skó-
rę, Papier impregnowany parafiną [papier woskowany], Pa-
pier japoński (torinoko-gami), Papier kalandrowany, Papier 
katalogowy, Papier kwasoodporny, Papier manilowy, Papier 
maskujący, Papier matowy, Papier matrycowy [gotowy pro-
dukt], Papier mimeograficzny, Papier na czasopisma, Papier 
na japońskie ekrany przesuwne (shoji-gami), Papier na ja-
pońskie wewnętrzne ścianki przesuwne (fusuma-gami), Pa-
pier na publikacje, Papier na świadectwa posiadania akcji, 
Papier na torebki i worki, Papier na wizytówki [produkt pół-
przetworzony], Papier olejoodporny, Papier olejowy na pa-
pierowe parasolki (kasa-gami), Papier parafinowany, Papier 
parafinowany [inny niż do użytku w budownictwie], Papier 
pelur, Papier pokryty olejem silikonowym do użytku w rusz-
tach grillowych, Papier pocztówkowy, Papier powlekany, Pa-
pier samokopiujący, Papier samoprzylepny, Papier srebrny, 
Papier świecący, Papier syntetyczny, Papier termoczuły, Pa-
pier termotransferowy, Papier włóknisty, Papier wodoodpor-
ny, Papier wodoodporny [inny niż używany w budownic-
twie], Papier woskowany typu bond, Papier wykonany 
z morwy papierowej (kohzo-gami), Papier wykonany z mor-
wy papierowej (tengujosi), Papier wysokiej jakości [typu 
bond], Papier wysokiej jakości z recyklingu [typu bond], Pa-
pier z makulatury, Papier z miazgi drzewnej, Papier z tkaniny, 
Papier zawierający mikę, Pergamin do mezuz, Podkładki tek-
turowe do oprawiania książek, Półobrobiony papier, Pudełka 
kartonowe na drobne upominki, Rolki kartonowe, Składanka 
komputerowa [papier], Świecący (Papier -), Syntetyczny pa-
pier wysokiej jakości [typu bond], Szyldy papierowe, Taśmy 
z dekoracyjnego papieru (tanzaku), Tektura, Tektura [używa-
na przy bindowaniu], Tektura wykonana z morwy papiero-
wej (senkasi), Tektura z włókna manilowego, Torby papiero-
we do pakowania, Tuby z tektury, Washi [papier japoński], 
Wkład papierowy, Wygładzony papier wysokiej jakości, 
Wzornice perforowane do krosien żakardowych, Arkusze ce-
lulozy regenerowanej do owijania, Arkusze do pakowania 
z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, Ar-
kusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Arku-
sze z tworzyw sztucznych do pakowania, Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Biały karton, Blistry, Blistry do pakowania, Brązo-
wy papier do pakowania, Cienkie przezroczyste folie samo-
przylegające do pakowania, Dekoracyjny papier do pakowa-
nia, Dozowniki sznurka do użytku przy pakowaniu, Etykiety 
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Folia bąbelkowa 
do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia przylep-
na z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia samoprzylegają-
ca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia 
spożywcza, Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Folia z octanu celulozy do zawijania, Folia 
z octanu celulozy do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folie bąbelkowe do pakowania, Folie do pakowania artyku-
łów żywnościowych, Folie do okładania książek, Folie poli-
etylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z bąbelkami 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folie z pęche-

rzykami powietrza, Folie z polipropylenu do pakowania, Folie 
z przezroczystej wiskozy do pakowania, Folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodar-
stwie domowym, Folie z tworzyw sztucznych do owijania 
i pakowania, Formatki do bilonu, Karton opakowaniowy, Kar-
tonowe kontenery do pakowania, Kartonowe pudełka 
[do pakowania przemysłowego], Kartonowe pudełka do pa-
kowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, 
Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony do dostarczania 
towarów, Kartony do pakowania, Kartony na prezenty, Karto-
ny z tektury do pakowania, Karty z tworzyw sztucznych z kie-
szeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, Kar-
ty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania 
pokwitowań, Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami 
do przechowywania zdjęć, Kokardy do pakowania ozdobne-
go, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na bu-
telki z papieru lub kartonu, Koperty papierowe do pakowa-
nia, Materiały do opakowywania, Materiały amortyzujące lub 
wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowa-
nia, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu lub skro-
bi, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały do pakowa-
nia z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały opakowa-
niowe wykonane z kartonu, Materiały opakowaniowe wyko-
nane z tektury, Materiały opakowaniowe wykonane z opar-
tych na minerałach substytutach papieru, Materiały opako-
waniowe wykonane z papieru z recyklingu, Materiały opako-
waniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Nawijana na rolkę folia 
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produk-
tów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, Nie-
przepuszczające powietrza opakowania z papieru, Opako-
wania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania 
na prezenty z tworzyw sztucznych, Opakowania na żyw-
ność, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowanie 
na prezenty, Opakowanie na prezenty świąteczne, Osłony 
z papieru na pałeczki, Ozdobne kokardy do pakowania, 
Ozdobne kokardy papierowe do pakowania, Papier do pako-
wania prezentów, Papier do pakowania prochu strzelnicze-
go, Papier do wyrobu papierów falistych, Papier do zawija-
nia, Papier metalizowany do pakowania prezentów, Papier 
na artykuły spożywcze, Papier nasączony olejem używany 
do pakowania, Papier o strukturze plastra miodu, Papier od-
porny na pleśń, Papier powlekany do owijania kwiatów 
i kompozycji kwiatowych, Papierowe etykietki na prezenty, 
Papierowe pojemniki do przechowywania, Papierowe po-
jemniki do żywności na wynos, Papierowe pudełka do pako-
wania, Papierowe pudełka na jajka, Papierowe torby na pre-
zenty, Papierowe torebki do pakowania, Papierowe torebki 
na kanapki, Papierowe torebki na przyjęcia, Papierowe toreb-
ki na wino, Papierowe worki na odpadki spożywcze do użyt-
ku domowego, Papierowe wstążki do pakowania prezentów, 
Plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku 
domowego, Podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt do-
mowych, Podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla 
zwierząt domowych, Pojemniki do archiwizacji dokumen-
tów [segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki kartono-
we do pakowania, Pojemniki na lód wykonane z papieru lub 
kartonu, Pojemniki na śmietanę papierowe, Pojemniki opa-
kowaniowe z regenerowanej celulozy, Pojemniki papierowe, 
Pojemniki papierowe do pakowania, Pojemniki wykonane 
z papieru, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pojemniki z papie-
ru biodegradowalnego opartego na bazie masy włóknistej 
do jedzenia na wynos, Pojemniki z papieru do pakowania, 
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Pojemniki z tektury falistej, Pokrowce papierowe na meble, 
niedopasowane, Pudełka do przechowywania fotografii, 
Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, Pudełka 
kartonowe, Pudełka kartonowe do użytku domowego, Pu-
dełka kartonowe lub papierowe, Pudełka kartonowe na tor-
ty, Pudełka kartotekowe do przechowywania czasopism, 
Pudełka kartotekowe do przechowywania dokumentów biz-
nesowych i osobistych, Pudełka na jajka, Pudełka na prezen-
ty, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka papierowe 
do przechowywania kartek z życzeniami, Pudełka tekturowe, 
Pudełka tekturowe na pizzę, Pudełka tekturowe wykonane 
z tektury falistej, Pudełka wykonane z płyty pilśniowej, Pudeł-
ka wykonane z tektury falistej, Pudełka z papieru, Pudełka 
z papieru lub kartonu, Pudełka z tektury falistej, Pudełka 
z tektury falistej do przechowywania dokumentów, Pudła 
kartonowe, Pudła na kapelusze z kartonu, Pudła na kapelusze 
z tektury, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Pudła papiero-
we, Rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Rolki kar-
tonowe na pocztę, Składane pudełka kartonowe, Składane 
pudełka z papieru, Skrzynki z płyt wiórowych, Szczelne opa-
kowania z tektury, Tace kartonowe do pakowania żywności, 
Taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażar-
kach, Taśmy do drukarek igłowych, Torby do noszenia z pa-
pieru lub tworzywa sztucznego, Taśmy zabezpieczające 
z tworzyw sztucznych, Torby do pakowania wykonane z bio-
degradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na prezenty, 
Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, 
Torby papierowe do celów domowych, Torby papierowe 
do użytku przy pieczeniu, Torby papierowe do użytku przy 
sterylizacji narzędzi medycznych, Torby papierowe na zaku-
py, Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Torby 
z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do koszy 
na śmieci, Torby z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy 
na śmieci, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych do owijania, Torebki do mrożo-
nek, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, Torebki do pieczenia z tworzyw sztucz-
nych, Torebki na kanapki [papierowe], Torebki na kanapki 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki na kostki lodu, 
Torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, Torebki z papie-
ru na artykuły żywnościowe, Torebki z tworzyw sztucznych 
do pozbywania się bielizny, Torebki z tworzyw sztucznych 
na kanapki, Torebki z tworzyw sztucznych na pieluszki jed-
norazowe, Torebki z tworzyw sztucznych do pakowania 
lodu, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z tworzyw sztucznych do usuwania od-
chodów zwierząt domowych, Tyta, Uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, Winylowe worki na śmieci do użytku 
domowego, Wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt do-
mowych, Worki do koszy na śmieci, Worki i torby papierowe, 
Worki na odpady spożywcze z biodegradowalnego tworzy-
wa sztucznego do użytku domowego, Worki na śmieci, Wor-
ki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowe-
go], Worki papierowe, Worki z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Worki z tworzyw sztucznych na śmieci, Wypełnienie 
z papieru lub kartonu, Wyściełający papier do opakowań, 
Wyściełane torby papierowe, Wyściełane torby tekturowe, 
Wyściółka z papieru, Wyściółki do pudełek dla kotów w po-
staci worków z tworzyw sztucznych, Wystawowe kartonowe 
pudełka, 35 Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo doty-
czące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządza-

nia marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb 
nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych 
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w za-
kresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Do-
radztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo 
w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji ryn-
ku, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Do-
radztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Do-
radztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług dorad-
czych w zakresie handlu elektronicznego, Konsultacje doty-
czące optymalizacji wyszukiwarek, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz 
firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, Porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marke-
tingu, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla produ-
centów, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze doty-
czące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze od-
noszące się do akcji promocyjnych, Usługi doradcze w zakre-
sie marketingu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran-
czyzobiorców, Usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji 
kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe w dziedzinie roz-
woju koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe w zakre-
sie marketingu internetowego, Usługi reklamowe mające 
na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat ze-
społu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkli-
wienia kłębuszków [FSGS], Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Bezpo-
średnia reklama pocztowa, Dystrybucja broszur reklamo-
wych, Dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych 
za pośrednictwem poczty, Dystrybucja drukowanych mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [za-
równo poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulo-
tek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprze-
daży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Dys-
trybucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodat-
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ków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Dystry-
bucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do ce-
lów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów rekla-
mowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybucja 
prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów rekla-
mowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, 
Dystrybucja ulotek reklamowych, Kolportaż próbek, Organizo-
wanie dystrybucji próbek reklamowych, Próbki (Kolportaż -), 
Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Przygotowy-
wanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi 
na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie dystrybucji 
ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefonicz-
ne, Reklama korespondencyjna, Reklamowych (Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń -), Rozpowszechnianie broszur rekla-
mowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich 
przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sie-
ci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpro-
wadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administro-
wanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public re-
lations, 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, Badanie rynku, 
Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Do-
starczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie prze-
wodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych 
online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie 
sieci telematycznych i telefonicznych, Edycja postprodukcyj-
na reklam, Elektroniczne publikowanie druków w celach re-
klamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie mar-

ketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wyko-
rzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron interneto-
wych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Inter-
necie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bez-
pośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, 
Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Marketing opierający się na współpracy z influencerem [In-
fluencer marketing], Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Modelki i modele do celów reklamowych i pro-
mocji sprzedaży, Negocjowanie kontraktów reklamowych, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena 
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbior-
ców, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Ofero-
wanie próbek produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie 
koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja 
pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Organizowa-
nie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Orga-
nizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów rekla-
mowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), 
Planowanie strategii marketingowych, Pomoc dotycząca za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie rekla-
my, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu 
franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w za-
kresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług 
w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja 
programów typu telezakupy, Produkcja programów związa-
nych z telezakupami, Produkcja promocyjnych kaset wideo, 
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, 
Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, 
Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamo-
wych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
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lub marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie 
logo reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Pro-
jektowanie materiałów reklamowych, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] 
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii fil-
mów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomo-
cy influencerów, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie 
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie koncertów muzycz-
nych, Promowanie korzyści z energooszczędnych technolo-
gii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, 
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży 
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób trze-
cich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promo-
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 
sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komuni-
kacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług w dro-
dze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sporto-
wych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalno-
ściowych, Promowanie towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany 
przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczenio-
wych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpie-
czeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń 
specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
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 i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych dla 
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-

wanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla 
osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przy-
gotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie 
reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygo-
towywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Przygo-
towywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek re-
klamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamo-
wych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publi-
kowanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materia-
łów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Rekla-
ma bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych onli-
ne dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama 
promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama ra-
diowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Rekla-
ma typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Inter-
necie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profe-
sjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów kino-
wych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Re-
klama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Reklama za pośrednictwem telefonu, Rekla-
ma zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, 
Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie 
kin, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komer-
cyjnych, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za po-
średnictwem internetu, Reklamowanie towarów innych 
sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie 
i porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe 
i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Reklamy kinowe, Rekla-
my montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Re-
klamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklamy radiowe, Re-
klamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Reżyserowanie filmów reklamo-
wych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, Rozwijanie koncepcji re-
klamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowa-
na promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych -), Telemarketing, Testowanie marki, 
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie online przewodników reklamowych zawierających 
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online 
w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, 
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie 
informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usłu-
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gi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek i modeli 
związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do ce-
lów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów 
promocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związa-
ne z promocją sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji w zakresie pro-
mowania osobistości świata sportu, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi dopaso-
wywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające na-
wiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właści-
cielami stron internetowych, Usługi informacyjne dotyczące 
reklamy, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, 
Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, 
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzi-
nie stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podró-
ży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi mar-
ketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie inter-
netowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Usługi marketingowe związane z im-
prezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marke-
tingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi mo-
delek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzeda-
ży, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi pla-
nowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au-
diowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi pro-
mocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów 
promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla ar-
chitektów, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi re-
klamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi rekla-
mowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące 
sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące 
przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kana-
łów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, 
poczty, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące 
ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi rekla-
mowe obejmujące promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe słu-
żące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne 
agencje reklamowe, Usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 

Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności mar-
ki na rzecz innych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw śro-
dowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi re-
klamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi rekla-
mowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, 
Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości spo-
łecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych 
sklepach, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania 
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania 
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceu-
tycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych pro-
duktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekra-
nach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem podwój-
nych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związa-
ne z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z po-
jazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane 
z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usłu-
gi reklamowe związane z przemysłem transportowym, Usłu-
gi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicz-
nych, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, 
Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutyczny-
mi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi reklamowe 
związane z robotami publicznymi, Usługi reklamowe związa-
ne z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy graficznej, 
Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi 
reklamy zewnętrznej, Usługi rozwoju w zakresie kreatywne-
go planowania marketingowego, Usługi tworzenia kontak-
tów sprzedażowych, Usługi w zakresie marketingu gospo-
darczego, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi 
w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie oceny 
marki, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem teleksu, Usługi w zakresie publikowania tek-
stów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usłu-
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gi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny mar-
ki, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i cza-
su w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, 
Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecz-
nością online, Usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek 
reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wy-
świetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie modelek i modeli do celów 
promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
promocją sławnych osób, Zarządzanie promocyjne na rzecz 
osobistości sportowych, Zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 41 Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Dostarcza-
nie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, Edycja druków zawierają-
cych obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowy 
skład drukarski [DTP], Konsultacje edytorskie, Korekta rękopi-
sów, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wy-
dania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi 
wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakre-
sie nagrywania muzyki, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Pisanie przemówień politycz-
nych, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, Publikacja kalendarzy, Publikacja kalen-
darzy imprez, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online (nie do pobrania), Publikacja map geograficznych, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publika-
cja podręczników użytkownika, Publikacja prac naukowych, 
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja tre-
ści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Publikacja wyników badań kli-
nicznych, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 

elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publiko-
wanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalo-
gów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów doty-
czących podróży, Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek 
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowa-
nie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publiko-
wanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie 
książek związanych z technologią informacyjną, Publikowa-
nie książek związanych z programami telewizyjnymi, Publiko-
wanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie literatu-
ry instruktażowej, Publikowanie magazynów konsumenc-
kich, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, Publikowanie materiałów drukowa-
nych związanych z francuskimi winami, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących rybek domowych, Publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących praw własności inte-
lektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie materiałów multime-
dialnych online, Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Pu-
blikowanie multimediów, Publikowanie naukowych czaso-
pism informacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie nut, Publikowanie opowia-
dań, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publi-
kowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie pod-
ręczników, Publikowanie podręczników dotyczących zarzą-
dzania biznesowego, Publikowanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, Publikowanie przewodników, 
map turystycznych, spisów i wykazów miast online 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publiko-
wanie roczników [kronik szkolnych], Publikowanie recenzji, 
Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowa-
nie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie słów pio-
senek w postaci arkuszy, Publikowanie tekstów, Publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów 
muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, 
Publikowanie ulotek, Publikowanie wyników prób klinicz-
nych dotyczących preparatów farmaceutycznych, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie 
tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych 
niż reklamowe, Sprawozdania wiadomości, Świadczenie 
usług w zakresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki 
na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Udostępnianie biuletynów online w dziedzi-
nie rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma online 
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obejmującego informacje w dziedzinie gier komputero-
wych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, Udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobra-
nia, Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych 
nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych księgozbiorów 
literatury i archiwów dokumentacyjnych, Udostępnianie po-
wieści graficznych online, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych 
z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informa-
cji związanych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, Usługi agencji 
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi dorad-
cze w zakresie publikowania, Usługi dziennikarskie, Usługi 
kaligrafii, Usługi klubów książki udzielających informacji z za-
kresu książek, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji cza-
sopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, Usługi pisania blogów, Usługi pisania przemówień 
do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi prezente-
rów telewizyjnych i radiowych, Usługi programów informa-
cyjnych dla radia lub telewizji, Usługi publikacji, Usługi publi-
kacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Usługi reporterskie, Usługi świad-
czone przez agencje literackie, Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji 
przewodników, Usługi w zakresie publikacji map, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w za-
kresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usłu-
gi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydaw-
nicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, 
Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Wydawanie pro-
spektów, Wydawanie przewodników turystycznych, Wyda-
wanie publikacji medycznych, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Administrowanie [organizacja] konkursami, Ad-
ministrowanie [organizacja] zawodami, Doradztwo w zakre-
sie organizacji zawodów kulinarnych, Konferencje (Organizo-
wanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowa-
dzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozryw-
ka], Konkursy przez telefon, Organizacja gier, Organizacja 
i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiar-

stwa figurowego, Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organi-
zacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów ta-
necznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizacja regat jachto-
wych, Organizacja seminariów, Organizacja turniejów spor-
towych, Organizacja turniejów szachowych, Organizacja tur-
niejów tenisowych, Organizacja wystaw do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Orga-
nizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mecha-
nicznych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organi-
zacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie ceremonii 
przyznania nagród za osiągnięcia, Organizowanie ceremonii 
przyznania nagród za męstwo, Organizowanie gier, Organi-
zowanie gier i konkursów, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie kon-
ferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie konferencji związa-
nych z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z roz-
rywką, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konfe-
rencji związanych z biznesem, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie konkursów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, 
Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Organizowa-
nie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie 
kursów instruktażowych dla turystów, Organizowanie kwi-
zów, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie semina-
riów, Organizowanie seminariów związanych z działalnością 
kulturalną, Organizowanie seminariów związanych z rekla-
mą, Organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, Or-
ganizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowa-
nie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów 
związanych z rozrywką, Organizowanie seminariów dotyczą-
cych biznesu, Organizowanie seminariów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizo-
wanie seminariów dotyczących handlu, Organizowanie se-
minariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów eduka-
cyjnych, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce 
medycznej, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizo-
wanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
kładów, Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
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kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywko-
wych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie wystaw zwierząt, Organizowanie zawodów, Organizo-
wanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie 
zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie zjazdów edu-
kacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjaz-
dów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach kultu-
ralnych, Organizowanie zjazdów w celach handlowych, Pla-
nowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie se-
minariów w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów 
w celach edukacyjnych, Pokazy mody w celach rozrywko-
wych [Organizacja -], Prezentowanie ścieżek dźwiękowych 
filmów wideo, Produkcja imprez w zakresie sportów elektro-
nicznych, Produkcja imprez w zakresie sportów elektronicz-
nych na potrzeby telewizji, Prowadzenie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych na żywo, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Pro-
wadzenie kwizów, Prowadzenie konkursów w Internecie, 
Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów i kongre-
sów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie 
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Pro-
wadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztu-
ki, Prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, Prowadze-
nie wystaw w celach kulturalnych, Prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, Prowadzenie zjazdów w celach roz-
rywkowych, Przeprowadzanie konwencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygoto-
wywanie seminariów dotyczących szkoleń, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, Semina-
ria, Sympozja związane z edukacją, Sympozja związane z roz-
rywką, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kolokwiów, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie zawodów kulinarnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi organi-
zowania quizów, Usługi w zakresie salonów gier w szachy, 
Usługi w zakresie konferencji, Usługi w zakresie wystaw dla 
celów rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw w celach 
edukacyjnych, Usługi związane z wystawami sztuki, Wysta-
wy sztuki, Filmy kinowe (Produkcja -), Fotografia, Fotografia 
portretowa, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, 
Montaż filmów, Montaż filmów (Kinematograficznych -), 
Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż programów 
radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Nagrywanie taśm wideo, Prezentacja na-
grań wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezen-
towanie programów telewizyjnych, Produkcja animowanych 
fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii 

przygodowych filmów animowanych, Produkcja dysków wi-
deo na rzecz osób trzecich, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów animowa-
nych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów długo-
metrażowych, Produkcja filmów i filmów na taśmach filmo-
wych, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkole-
niowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Pro-
dukcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów 
wideo, Produkcja i prezentacja programów radiowych, Pro-
dukcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja mu-
zyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, Realizacja fil-
mów animowanych, Realizacja filmów kinematograficznych, 
Realizacja filmów w studiach, Realizacja nagrań audiowizual-
nych, Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja rozrywki 
na żywo, Realizacja rozrywki w formie taśm wideo, Sporzą-
dzanie programu telewizyjnego i radiowego, Tworzenie fil-
mów rysunkowych, Tworzenie podcastów, Akademie, Bada-
nia edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja), Certyfikacja 
w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Coaching w zakre-
sie życia osobistego [life coaching], Doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w za-
kresie szkoleń medycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo zawodowe, Do-
radztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkolenio-
we), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodo-
we i coaching, Dostarczanie informacji dotyczących eduka-
cji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja 
dorosłych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
inżynierii samochodowej, Edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja (Informacje doty-
czące -), Edukacja (Informacje o -), Edukacja językowa, Eduka-
cja [nauczanie], Edukacja online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja 
prawna, Edukacja przedszkolna, Edukacja religijna, Edukacja 
sportowa, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dzie-
dzinie posługiwania się komputerami, Edukacja w dziedzinie 
przetwarzania danych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 
Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi do-
radcze, Egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących 
uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, Egzaminy 
edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, Informacja 
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacje bi-
bliograficzne, Informacje i wiadomości online w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, Kształcenie głosu, Kształcenie na uni-
wersytetach i w szkołach wyższych, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, Kształcenie ustawiczne, Kursy instruktażowe, Kur-
sy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygo-
towujące do kariery zawodowej, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Tłumaczenia.

(210) 539463 (220) 2022 02 04
(731) SZCZERBA JUSTYNA, Chwałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) H HOMEHOOD

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Metalowe pojemniki i ar-
tykuły do transportu i pakowania, 11 Oświetlenie i reflek-
tory oświetleniowe, Ozdoby choinkowe [lampy], 20 Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, 
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich mate-
riałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
zawarte w tej klasie, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, 27 Dywany, chodniki i maty, Dywany, 
28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyję-
cia i sztuczne choinki.

(210) 539470 (220) 2022 02 04
(731) NALEPKA PIOTR ARCHITEKT, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) Nasu
(510), (511) 11 Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy ścien-
ne, Lampy oświetleniowe, Lampy elektryczne, Abażury, Ży-
randole, Oprawy oświetleniowe, Oświetlenie dekoracyjne, 
Oświetlenie elektryczne, Elementy oświetleniowe, Wyposa-
żenie oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, 20 Meble, 
Wyroby stolarskie, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, 
Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych.

(210) 539472 (220) 2022 02 04
(731) CZARNECKA-WIĄCEK AGNIESZKA BRZASK, Żółwin
(540) (znak słowny)
(540) TENDERIKKA
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe.

(210) 539474 (220) 2022 02 04
(731) POLASIK MARCIN PPHU MARCIN, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezenfex.pl

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Maty, Chodniki [maty], Maty korkowe, Maty 
antypoślizgowe, Podłoża antypoślizgowe, Maty moduło-
we, Maty dezynfekcyjne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 

w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących 
towarów: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki de-
zynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki dezynfeku-
jące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], środki odkażające, urządzenia do dezynfekcji, urzą-
dzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, wolnostojące 
prysznice odkażające, bramownice odkażające, niecki de-
zynfekcyjne, maty, chodniki [maty], maty korkowe, maty an-
typoślizgowe, podłoża antypoślizgowe, maty dezynfekcyjne, 
maty modułowe.

(210) 539475 (220) 2022 02 04
(731) POLASIK MARCIN PPHU MARCIN, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVER IT

(531) 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Osłony do kół, Pokrowce na opony, Pokrow-
ce na koła zapasowe, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], 
19 Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany 
osłonowe, nie z metalu, Zabudowania balkonowe nieme-
talowe, Panele ogrodzeniowe (Niemetalowe -), Panele okła-
dzinowe (Niemetalowe -), Panele akustyczne niemetalowe, 
Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Osłony 
przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, 
Ogrodzenia balkonowe (Niemetalowe -), Ogrodzenia z two-
rzyw sztucznych, Moskitiery niemetalowe, 22 Markizy z ma-
teriałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucznych, Markizy 
z materiałów syntetycznych, Parawany [osłony przed wia-
trem], Siatki do osłony przed wiatrem, Zewnętrzne osłony 
przed słońcem wykonane z materiałów tekstylnych, Masko-
wanie [Przykrycia -], 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących towa-
rów: osłony do kół, pokrowce na opony, pokrowce na koła 
zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], ściany 
osłonowe z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe, 
nie z metalu, zabudowania balkonowe niemetalowe, panele 
ogrodzeniowe (niemetalowe -), panele okładzinowe (nieme-
talowe -), panele akustyczne niemetalowe, panele okładzi-
nowe z materiałów niemetalowych, osłony przeciwsłonecz-
ne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, ogrodzenia balko-
nowe (niemetalowe -), ogrodzenia z tworzyw sztucznych, 
moskitiery niemetalowe, markizy z materiałów tekstylnych, 
markizy z tworzyw sztucznych, markizy z materiałów synte-
tycznych, parawany [osłony przed wiatrem], siatki do osłony 
przed wiatrem, zewnętrzne osłony przed słońcem wyko-
nane z materiałów tekstylnych, maskowanie [Przykrycia -], 
tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], tkaniny wzmacniane 
tworzywami sztucznymi.

(210) 539479 (220) 2022 02 04
(731) HRYNYUK OLENA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SME Banking TV
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Dostarczanie biznesowych i handlo-
wych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Orga-
nizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Marketing imprez 
i wydarzeń, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, 38 Elektroniczne przesy-
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łanie wiadomości błyskawicznych i danych, Elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja wiadomości 
i danych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem me-
diów audiowizualnych, Cyfrowa transmisja danych za po-
średnictwem Internetu, Łączność poprzez sieci komputero-
we i dostęp do Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem 
Internetu, Emisja programów telewizyjnych za pomocą 
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-
-view], Emisja treści wideo, Nadawanie audio, wideo i mul-
timedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, Nadawanie programów wizualnych i dźwięko-
wych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, Podcasting, Przesyłanie webcastów, Transmisja 
cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć 
komputerową, Transmisja danych i nadawanie danych, Trans-
misja danych wideo za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
dostępu do telewizji internetowej, Usługi emisji treści au-
dio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi 
transmisji audiowizualnej, 41 Publikowanie drogą elektronicz-
ną, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Tworze-
nie [opracowywanie] podcastów, Konferencje (Organizowanie 
i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), 
Organizacja seminariów, Organizowanie i prowadzanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organi-
zowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, Produkcja filmów, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania.

(210) 539480 (220) 2022 02 04
(731) USEME SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) useme

(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 35 Casting [rekrutacja] wykonawców, Doradz-
twa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji do-
tyczących rekrutacji pracowników, Konsultacje w zakresie 
rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca rekrutacji w za-
kresie działalności gospodarczej, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w zakresie re-
krutacji, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, 
Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja per-
sonelu informatycznego, Rekrutacja personelu tymczaso-
wego, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dotyczące re-
krutacji kadry pracowniczej, Usługi reklamowe związane z re-
krutacją personelu, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży 
i marketingu, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w za-
kresie rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Ogłoszenia drobne, Fakturo-
wanie, Sporządzanie faktur, Usługi w zakresie fakturowania, 

Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Zarządzanie konta-
mi, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 
Wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby 
ogłoszeń o pracę, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Pośred-
nictwo pracy, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski-
wania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi 
projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi 
projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Testowa-
nie nowych produktów, Testowanie oprogramowania kom-
puterowego, Testowanie sprzętu informatycznego, Testo-
wanie programów komputerowych, Testowanie urządzeń, 
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.

(210) 539486 (220) 2022 02 04
(731) ABART PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abart.pro

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputery i sprzęt komputerowy.

(210) 539495 (220) 2022 02 05
(731) TULISZEWSKA-MAŁGORZEWICZ KATARZYNA, 

Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) LILAMI
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 539500 (220) 2022 02 06
(731) ZANGERLÉ KARL, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARL KLARK
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(531) 27.05.01, 27.03.01, 27.03.02, 02.03.07, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję, 
Alby, Anoraki, Alby liturgiczne, Apaszki, Apaszki [chustki], Ar-
tykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe do użyt-
ku teatralnego, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździec-
twa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Ascoty [krawaty], 
Bandany, Bandany na szyję, Bermudy, Bermudy (szorty), Bez-
rękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Blezery, Bliźniaki 
[odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Bojówki, Bolerka, Bon-
żurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], 
Burki, Burnusy, Buty do tańca towarzyskiego, Buty pustynne, 
Cheongsams (chińskie sukienki), Chimary, Chinosy, Chustecz-
ki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chust-
ki na głowę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, 
Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty [odzież], Chusty, szale 
na głowę, Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe rękawiczki do urzą-
dzeń z ekranem dotykowym, Czadory, Czapeczki na przyję-
cia [odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczy-
stości, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne 
stroje, Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlę-
cych, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy 
wiatroszczelne, Duże luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Ele-
ganckie spodnie, Etole [futra], Etole z futra syntetycznego, 
Fartuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy jednorazowe, Fartu-
chy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], Far-
tuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Fartuszki, 
Fraki, Fulary, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdobne 
krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Galowa odzież 
wieczorowa, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury męskie, 
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczo-
rowe, Garnitury wizytowe, Getry, Getry do futbolu amery-
kańskiego, Golfy, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gol-
fy [odzież], Gorsy koszul, Grube kurtki, Grube płaszcze, Gu-
mowe płaszcze nieprzemakalne, Hidżaby, Jaszmaki, Jaszmaki 
[zasłony na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie], 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Je-
dwabne krawaty, Kaftany, Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, 
Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wia-
trem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Kamizel-
ki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kami-
zelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, Kap-
tury [odzież], Karczki koszul, Kaszmirowe szale, Kilty, Kilty 
z tartanu, Kimona, Kimona do karate, Kimona japońskie, Kitle 
do użytku szpitalnego, Kolanówki, Kołnierze, Kombinezony, 
Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombine-
zony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony do latania, 
Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony do snowbo-
ardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony narciar-
skie, Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe 
dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart 
wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe 
do surfingu, Kombinezony piankowe do sportów wodnych 
powierzchniowych, Kombinezony piankowe do windsurfin-
gu, Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdesz-
czowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, Ko-
miniarki, Kominiarki narciarskie, Komplety do biegania 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek 
i spodenek, Komplety narciarskie, Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Komplety skórzane, Komplety sportowe, Ko-

reańskie kurtki noszone na ubraniu podstawowym [Magoja], 
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku 
w grach fabularnych, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielo-
we dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy ką-
pielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla męż-
czyzn, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, 
Kostiumy na bale maskowe i Halloween, Kostiumy na Hallo-
ween, Kostiumy taneczne, Kostiumy teatralne, Kostiumy 
ze spódnicą, Koszule, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, 
Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule hawaj-
skie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule kamufla-
żowe, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod szyją, Ko-
szule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Ko-
szule sztruksowe, Koszule wędkarskie, Koszule z długimi rę-
kawami, Koszule z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z koł-
nierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z ochrania-
czami do użytku sportowego, Koszule z włókna ramii, Koszu-
le zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Koszul-
ki do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry w rugby, Ko-
szulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo, 
Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawa-
mi, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Koszulki z dzianiny typu pique, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, 
Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Krawaty kowbojskie (bolo) 
z elementami z metali szlachetnych, Krótkie bluzeczki do ta-
lii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie 
ogrodniczki, Krótkie płaszcze do kimon (haori), Krótkie płasz-
cze [do samochodu], Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki jeździeckie, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki kamu-
flażowe, Kurtki narciarskie, Kurtki [odzież], Kurtki odblaskowe, 
Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, 
Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilot-
ki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, 
Kurtki rybackie, Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowbo-
ardowe, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, 
Kurtki w stylu safari, Kurtki wędkarskie, Kurtki wierzchnie, 
Kurtki wiatroszczelne, Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kurtki z ręka-
wami, Kurtki zamszowe, Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie 
sukienki, Letnie ubranka dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki 
ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przy-
pominające szorty z luźną nogawką, Manipularze [liturgia], 
Mankiety, Mankini, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, 
Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież], 
Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie płasz-
cze, Minispódniczki, Mufki, Mufki futrzane, Mufki [odzież], 
Mundurki szkolne, Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, 
Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe 
do futbolu amerykańskiego, 41 Doradztwo w zakresie plano-
wania przyjęć, Imprezy kulturalne, Degustacje win [usługi 
rozrywkowe], Doradztwo w zakresie planowania imprez spe-
cjalnych, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kierownictwo arty-
styczne artystów estradowych, Kina, Komponowanie muzy-
ki dla osób trzecich, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Admi-
nistrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Admini-
strowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Centra roz-
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rywki, Dyskoteki, Impresariat artystyczny, Impresariat teatral-
ny, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkur-
sy muzyczne, Malowanie portretów, Nocne kluby, Organiza-
cja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Orga-
nizacja konkursów muzycznych.

(210) 539502 (220) 2022 02 06
(731) FLOW AFRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOW AFRICA ADVENTURE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 26.07.21, 26.07.25, 04.05.21
(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Promocja [reklama] podróży, Reklama, Rekla-
ma i marketing, 39 Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedza-
niem, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wy-
cieczki, Wycieczki (Organizowanie -).

(210) 539506 (220) 2022 02 07
(731) MIŁASZEWSKI JACEK, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) musicodex
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, 35 Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie ekspertyzy 
dotyczącej działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodar-
czej, 41 Organizacja konferencji edukacyjnych, Zarządzanie 
stroną artystyczną występów muzycznych, Usługi pisania 
blogów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie książek, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], 45 Usługi prawne, Do-

radztwo prawne, Usługi arbitrażowe, Mediacje, Zarządzanie 
własnością intelektualną, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
Usługi informacji prawnej, Usługi monitorowania znaków 
towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi praw-
ne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi praw-
ne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektu-
alnej, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Me-
diacja [usługi prawne], Monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Sporządzanie ekspertyz prawnych, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Usługi arbitrażu, mediacji 
i rozstrzygania sporów, Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), 
Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektu-
alną i prawami autorskimi, Rejestrowanie nazw domen, Re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelek-
tualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], 
Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
Usługi monitorowania znaków towarowych, Licencjonowa-
nie prac muzycznych [usługi prawne], Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Licencjonowanie praw zwią-
zanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowa-
nie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewi-
zyjnymi [usługi prawne], Usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne 
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne związane 
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane 
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji 
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi 
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi wspar-
cia prawnego, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, 
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Doradztwo w sporach 
sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi 
w zakresie sporów sądowych.

(210) 539508 (220) 2022 02 07
(731) WARDYŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12, 26.11.25, 24.13.09, 24.13.25, 
24.13.26, 26.13.25

(510), (511) 9 Nagrane płyty DVD z nagraniami muzyczny-
mi, Płyty winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Publikacje 
elektroniczne, Nagrane dyski wideo, Muzyka cyfrowa do po-
brania, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące 
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Płyty kom-
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paktowe z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Książki 
audio, Taśmy magnetyczne, 25 Koszulki z nadrukami, Koszul-
ki bez rękawów, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rę-
kawów, Kurtki wierzchnie, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, 
Rękawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szy-
ję, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Or-
ganizowanie festiwali, Koncerty muzyczne na żywo, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Komponowanie mu-
zyki dla osób trzecich, Występy grup muzycznych na żywo, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja dzieł 
muzycznych w studio nagrań, Koncerty muzyczne za po-
średnictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednic-
twem radia.

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

(210) 539510 (220) 2022 02 07
(731) OLSZEWSKI WOJCIECH DOUX-DOUX, Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doux-doux

(531) 03.13.01, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urzą-
dzenia ułatwiające przemieszczanie się, 18 Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka 
do noszenia niemowląt przez ramię, Plecaki do noszenia nie-
mowląt, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt.

(210) 539523 (220) 2022 02 04
(731) PINDUR PAWEŁ, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZYMUT

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.24

(510), (511) 9 Podcasty do pobrania, Nagrania multimedial-
ne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Muzyczne na-
grania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 
Pliki muzyczne do pobierania, Nagrania muzyczne w postaci 
płyt, Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Cyfrowe taśmy 
audio, Kasety taśmowe audio, Płyty winylowe, 41 Usługi wy-
dawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi 
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Tworzenie podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Usługi studia nagrań, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, 
Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Publikowa-
nie multimediów, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi publi-
kowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej.

(210) 539525 (220) 2022 02 04
(731) PINDUR PAWEŁ, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soundscape

(531) 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Wystawy sztuki, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Kierownictwo artystyczne arty-
stów estradowych, Organizowanie konkursów artystycz-
nych, Impresariat artystyczny, Prowadzenie imprez kultural-
nych, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, 
Warsztaty w celach kulturalnych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, 
Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Organizowa-
nie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów 
w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach 
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kultural-
nych, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych.
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(210) 539527 (220) 2022 02 04
(731) GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee.PL

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Zapachowe kremy i płyny do pielęgnacji cia-
ła, Balsamy do ciała, Balsamy do rąk, Balsamy do ust, Kremy 
do rąk, Kremy do twarzy, Kremy do ciała, Aromatyczne olejki 
do kąpieli, Żele pod prysznic i do kąpieli, Mydło do kąpieli, 
Kosmetyczne peelingi do ciała, 4 Świece, Świece zapacho-
we, Świece perfumowane, 16 Afisze, Broszury, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Etykiety z papieru lub kartonu, Naklejki, 
Plakaty reklamowe, Materiały piśmienne, Broszury, Ulotki, 
Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane, Bony upominkowe, 
Bony towarowe, Karty upominkowe, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 
18 Torby na zakupy wielokrotnego użytku, 21 Kubki, Butelki 
do picia, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie: artykułów spożywczych (żywności i napojów), 
żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, artykułów 
higienicznych, artykułów toaletowych, chemii gospodarczej, 
środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, artykułów 
kuchennych i gospodarstwa domowego, artykułów biuro-
wych, materiałów piśmiennych i artykułów szkolnych, arty-
kułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier, zabawek, 
książek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, suple-
mentów diety dla ludzi, sprzętów i akcesoriów ogrodniczych 
wykorzystywanych do uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin, 
artykułów i sprzętu przeznaczonego dla dzieci i niemowląt, 
odzieży, obuwia, biżuterii, elektrycznego sprzętu gospodar-
stwa domowego, sprzętu elektronicznego, Prezentacja pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Rekla-
ma, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Zapewnienie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Usługi marketingowe i promocyjne, Usługi w za-
kresie zamówień on-line, Pozyskiwanie umów dla osób trze-
cich, Usługi programów lojalnościowych i promocyjnych, 
Zapewnienie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, 39 Pakowanie i składowanie towarów, 
Dystrybucja towarów [transport], 41 Organizowanie konkur-
sów za pośrednictwem internetu.

(210) 539528 (220) 2022 02 04
(731) GZYL ZBIGNIEW, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSCO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 539535 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) DRAGON
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539536 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) ŻÓŁTY BOLEC
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539538 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków



110 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT09/2022

(540) (znak słowny)
(540) PIERWSZA RANDKA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539539 (220) 2022 02 07
(731) STOLARCZYK ŁUKASZ BTC, Radomsko
(540) (znak słowny)
(540) BTC MASZYNY STOLARCZYK
(510), (511) 7 Podajniki, Podajniki do maszyn, Podajniki [czę-
ści maszyn], Podajniki posuwowo-zwrotne [maszyny], Podaj-
niki posuwowo-zwrotne [części do maszyn], Maszyny poda-
jące dla pras, Prasy, Prasy kuźnicze, Układ prasy [maszyny], 
Prasy napędzane pneumatycznie, Jednokolumnowe prasy 
zgrzewalnicze, Prasy [maszyny przemysłowe], Prasy gnące 
[maszyny], Prasy do tłoczenia metali, Prasy do formowania 
metalu, Prasy mechaniczne [do obróbki metali], Automa-
tyczne prasy do obróbki metali, Prasy [maszyny do celów 
przemysłowych], Prasy hydrauliczne [do obróbki metali], 
Walce prasujące [części do maszyn], Olejowe prasy hydrau-
liczne [do obróbki metalu], Nożyce pneumatyczne, Nożyce 
elektryczne, Nożyce mechaniczne [maszyny], Nożyce wibra-
cyjne [maszyny], Nożyce do blach [maszyny], Maszyny gilo-
tynowe, inne niż do użytku biurowego, Wycinarki [maszyny], 
Pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], Wycinarki 
kołowe do użytku z maszynami, Wycinarki zębatek i wykoń-
czarki, Zgrzewarki punktowe, Zwijarki do metali, Zwijarki 
mechaniczne, Obrotowe linie okrawania, Giętarki do blach, 
Prostownice do blach [maszyny], Prostownice do arkuszy 
metalowych, Prasy walcowe [maszyny], Prasy do wycinania, 
Maszyny zaciskowe, Maszyny montażowe, Krawędziarki [ma-
szyny], Maszyny łączące, Maszyny wkładające arkusze, Piły 
wyrzynarki [maszyny], Maszyny do formowania, Precyzyjne 
przecinaki [maszyny], Obcinacze boczne [maszyny], Maszyny 
do zgrzewania, Maszyny do łączenia, Maszyny i urządzenia 
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzch-
ni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napę-
dzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny tną-
ce korygujące rozmiary do celów przemysłowych, Maszyny 
do cięcia wzdłużnego ciągłych materiałów taśmowych, 
Noże do wycinania kształtów do frezarek [maszyny], Maszy-
ny do zestawiania [segregowania] do użytku przemysłowe-
go, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do odciskania do ce-
lów przemysłowych, Maszyny do przenoszenia ciągłych ma-
teriałów taśmowych, Maszyny do gładzenia do obróbki me-

tali, Wiertarki do obróbki metalu, Tokarki [do obróbki metalu], 
Obrabiarki do obróbki metalu, Przeciągarki [do obróbki me-
talu], Walcarki [do obróbki metali], Szlifierki [do obróbki me-
talu], Dziurkarki [do obróbki metalu], Dłutownice [do obróbki 
metalu], Urządzenia do obróbki maszynowej, Giętarki do ob-
róbki metalu, Maszyny do obróbki metali, Frezarki [do obrób-
ki metalu], Giętarki [do obróbki metalu], Maszyny do obróbki 
powierzchni, Narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], Stru-
garki wzdłużne [do obróbki metalu], Strugarki poprzeczne 
[do obróbki metalu], Maszyny do obróbki skrawaniem me-
tali, Roboty przemysłowe do obróbki metali, Zrobotyzowane 
mechanizmy do obróbki metalu, Mechanizmy zrobotyzowa-
ne do obróbki metalu, Maszyny do docierania [do obróbki 
metali], Przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], Narzędzia 
zaciskowe do utrzymywania elementów podczas obróbki, 
Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], Przyrzą-
dy obróbkowe do przytrzymywania elementu podczas ob-
róbki skrawaniem, Automaty przemysłowe do zamocowy-
wania przedmiotów w celu obróbki, Obrabiarki do metalu 
w arkuszach, Maszyny do cięcia metalu, Narzędzia do cięcia 
metalu [maszyny], Noże obrotowe do metalu [maszyny], Szli-
fierki do ceramiki i metalu, Noże obrotowe do metalu [części 
maszyn], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Narzędzia 
do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, Frezarki i szlifierki do obróbki cera-
miki i metalu, Piły do metalu [maszyny], Frezarki do obróbki 
ceramiki i metalu, Wytłaczarki do metalu, Maszyny do for-
mowania metalu, Maszyny do kształtowania metalu, Prze-
ciągarki [ciągarki] do metalu, Maszyny do spawania metalu 
[elektryczne], Obrabiarki do metalu, Noże tokarskie do obra-
biarek do metalu, Taśmy przenośnikowe z metalu, Maszyny 
do naciągania taśmy, Przenośniki taśmowe, Taśmowe (Prze-
nośniki -), Stałe przenośniki taśmowe, Ruchome przenośni-
ki taśmowe, Pionowe przenośniki kubełkowe zawierające 
pomosty taśmowe, Przenośniki taśmowe posiadające czę-
ściowo wykrzywione osie, Przenośniki taśmowe posiadające 
całkowicie wykrzywione osie, Szlifierki taśmowe [maszyny], 
Stabilizatory ciągłych materiałów taśmowych [maszyny], Ma-
szyny do ustawiania ciągłych materiałów taśmowych, Urzą-
dzenia do oddzielania ciągłych materiałów taśmowych [ma-
szyny], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszy-
nami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z maszynami przemysłowymi, 37 Naprawa maszyn, Remont 
maszyn, Przegląd maszyn, Demontaż maszyn, Instalacja ma-
szyn, Czyszczenie maszyn, Usługi instalacji maszyn, Usługi 
konserwacji maszyn, Konserwacja maszyn przemysłowych, 
Naprawa maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn prze-
mysłowych, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, Naprawa maszyn i sprzętu do ob-
róbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
do obróbki metali, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabia-
rek do obróbki i przetwarzania metali, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi 
do obróbki metali.

(210) 539541 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) SZMUGLER
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
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tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539542 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) BLACK PUSS
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki I bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539543 (220) 2022 02 07
(731) WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów, estry mety-
lowe, flokulanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna 
do celów przemysłowych, glikol, katalizatory, katalizatory 
biochemiczne, materiały filtracyjne [substancje roślinne], 
środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki do oddzie-
lania tłuszczów, środki dyspergujące olej, środki i płyny an-
tyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form, 

4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje ułatwia-
jące wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, 
35 Pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama onli-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe 
i telewizyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 Ana-
lizy chemiczne, opracowywanie projektów technicznych, 
projektowanie opakowań, testowanie materiałów, usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego.

(210) 539544 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) BORDO SZPAK
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539545 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) FERMENT KIŚCIA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, Produkty chemiczne do sporządzania produktów 
zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyro-
bów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci olejków 
eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone z olejków ete-
rycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kartoniki i bibułki 
zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty do celów spo-
żywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Owo-
cowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w ce-
lach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci 
komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze 
sprzedaży wysyłkowej mieszanin i substancji chemicznych 
i organicznych do celów zapachowych, olejków eterycznych 
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do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, aromatów 
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów spo-
żywczych sporządzonych z olejków eterycznych, papieru 
zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapachowych, 
aromatów do żywności i do celów spożywczych, ziołowych 
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów.

(210) 539546 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) COLOVE
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów owocowych aromatów.

(210) 539549 (220) 2022 02 04
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) DIRTY LADY
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539557 (220) 2022 02 07
(731) KIEDA RADOSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hopa park

(531) 27.05.09, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie par-
ków rozrywki, Usługi rozrywkowe w postaci pokazów w par-
kach rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrze-
by tematycznych parków rozrywki, Usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie organizacji 
rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki, Organizowanie kon-
kursów w zakresie rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie 
rozrywki, Zajęcia sportowe, Sport i fitness, Organizowanie 
zawodów sportowych, Organizowanie konkursów spor-
towych, Dostarczanie sprzętu sportowego, Gimnastyka 
(Instrukcje -), Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Usługi klubów sportowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych.

(210) 539563 (220) 2022 02 07
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.03, 01.15.15
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania 
preparatów farmaceutycznych, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy odżywcze w płynie, Dodatki 
witaminowe w płynie, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Lecznicze napoje 
mineralne, Wody mineralne do celów medycznych, Napoje 
elektrolityczne do celów medycznych.

(210) 539564 (220) 2022 02 07
(731) GĄSTAŁ MICHAŁ, Magnuszew
(540) (znak słowny)
(540) Flowershock
(510), (511) 31 Rośliny i ich świeże produkty, Nieprzetworzo-
ne produkty ogrodnicze, Rośliny, Rośliny doniczkowe, Rośliny 
domowe, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Drzewa [rośliny], 
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Rośliny ze szkółki roślinnej, Żywe rośliny owocowe, Żywe rośli-
ny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, Róże [rośliny], 
Rośliny żywe, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny 
suszone do dekoracji, Rośliny suszone, Rośliny pnące, Rośliny 
naturalne (żywe), 35 Usługi w zakresie targów i wystaw han-
dlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wy-
staw do celów reklamowych, Organizacja wystaw kwiatów 
i roślin do celów handlowych lub reklamowych, Organizacja 
wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Prowa-
dzenie wystaw w celach biznesowych, Prowadzenie wystaw 
w ramach wirtualnych targów handlowych online, Przepro-
wadzanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie 
wystaw do celów działalności gospodarczej, Przygotowy-
wanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie 
wystaw w celach komercyjnych, Przygotowywanie wystaw 
w celach biznesowych, Usługi dekorowania wystaw w ce-
lach reklamowych, Usługi handlowe online, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi prezento-
wania produktów na wystawach sklepowych przez model-
ki lub modeli, Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów 
detalicznych, Usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji 
wystaw, 41 Muzea [usługi -] [wystawy], Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizacja wystaw zwierząt do celów kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie, produkcja i wystawia-
nie spektakli teatralnych, Organizowanie wystaw do celów 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów rozrywko-
wych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw 
w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw zwierząt, Prezento-
wanie wystaw muzealnych, Prowadzenie wystaw w celach 
kulturalnych, Prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, 
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie 
wystaw w celach rekreacyjnych, Reżyserowanie lub wysta-
wianie sztuk, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego 
na wystawy, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, 
wystawy), Usługi muzeów [wystawy], Usługi w zakresie wy-
staw dla celów rozrywkowych, Wystawy roślin.

(210) 539573 (220) 2022 02 07
(731) Forestay Properties Korlátolt Felelősségű Társaság, 

Budapeszt, HU
(540) (znak słowny)
(540) Dean’s College Hotel
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Obiekty służące do roz-
rywki, Przestrzenie dla społeczności, Przestrzenie dla ce-
lów rozrywkowych społeczności, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Usługi rekreacyjne, Sport i fitness, 
Usługi sportu i fitnessu, Imprezy kulturalne, Usługi biblio-

teczne, 43 Zakwaterowanie studentów, Prowadzenie do-
mów studenckich, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur 
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w hote-
lach, Usługi recepcji, Wynajem miejsc noclegowych, Usługi 
barowe, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji szybkiej ob-
sługi, Stołówki, Usługi gastronomiczne, Serwowanie jedzenia 
i napojów w barach, Sale konferencyjne.

(210) 539574 (220) 2022 02 07
(731) KOZIAR MICHAŁ MOTOBIEDA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MotoBieda
(510), (511) 9 Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elek-
troniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do po-
bierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki zapi-
sane na taśmach, Płyty CD-ROM zawierające elektroniczne 
książki telefoniczne, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Dekoracje z papieru [flagi], Dekoracyjne naklejki na kaski, 
Naklejki, Naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, Na-
klejki [kalkomanie], Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Ozdobne naklejki do piast kół samo-
chodowych, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Książki beletrystyczne, Książki niebeletry-
styczne, Książki edukacyjne, Książki z opowiadaniami, Książki 
z obrazkami, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze 
ścienne, Kalendarze na biurko, Kalendarze kieszonkowe, Ka-
lendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami 
do wyrywania, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe.

(210) 539575 (220) 2022 02 08
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) WARSOWIN
(510), (511) 33 Cydr słodki, Cydr wytrawny, Cydr, Esencje 
i ekstrakty alkoholowe, Alkoholowe (ekstrakty -), Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Ekstrakty napojów alkoholowych, Esen-
cje alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Alkoholowy ajerkoniak, 
Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao [likier], Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Galaretki z alkoholem, Gazo-
wane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalew-
ki, Gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier z czarnej 
porzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie kawy, 
Likiery zawierające śmietankę, Alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], Absynt, Aguardiente [wyroby spirytusowe z trzciny 
cukrowej], Akvavit [wódka], Alkohol wysokoprocentowy to-
nizujący zawierający ekstrakty ziołowe [homeishu], Alkohol 
wysokoprocentowy tonizujący zawierający wyciągi z ma-
mushi-snake [mamushi-zake], Alkohol wysokoprocentowy 
z czerwonego żeń-szenia, Arak, Baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), Brandy, Brandy do gotowania, Cachaca 
[brazylijski napój alkoholowy], Chiński biały napój alkoholo-
wy [baiganr], Chiński mieszany napój wysokoprocentowy 
[wujiapie-jiou], Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], 
Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Chińskie 
alkohole wysokoprocentowe na bazie sorgo, Destylowa-
ne napoje, Destylowany alkohol wysokoprocentowy z ryżu 
[awamori], Wina musujące, Wino alkoholizowane, Aperitify 
na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Białe wino, 
Czerwone wino, Grzane wino, Japońskie słodkie wina z wi-
nogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, 
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Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Musujące 
białe wina, Musujące wina czerwone, Napoje na bazie wina, 
Owocowe wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn wino-
gronowych], Słodkie wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina 
deserowe, Wina grzane, Wina naturalnie musujące, Wina nie-
musujące, Alkoholowe koktajle owocowe, Aperitify na bazie 
napojów alkoholowych, Aperitify na bazie wina, Gorzkie na-
lewki alkoholowe jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, 
Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy 
na bazie ryżu [shiro-zake], Koktajle alkoholowe w formie 
schłodzonej żelatyny, Koktajle alkoholowe zawierające mle-
ko, Mieszanki koktajli alkoholowych, Napoje alkoholowe 
aromatyzowane, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe z owoców, 
Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje energetycz-
ne zawierające alkohol.

(210) 539577 (220) 2022 02 08
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSOWIN

(531) 04.02.11, 24.01.05, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Cydr słodki, Cydr wytrawny, Cydr, Esencje 
i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Pre-
paraty do produkcji napojów alkoholowych, Alkoholowe (eks-
trakty -), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Ekstrakty napojów 
alkoholowych, Esencje alkoholowe, Alkohole wysokopro-
centowe [napoje], Wino, Wymieszane napoje alkoholowe, Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Alkoholowy ajerkoniak, 
Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao [likier], Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Galaretki z alkoholem, Gazo-
wane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier z czarnej po-
rzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie kawy, Likiery 
zawierające śmietankę, Likiery ziołowe, Miętowy (likier -), Miód 
pitny, Nalewki gorzkie, Napoje alkoholowe na bazie trzciny 
cukrowej, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Nira [napój 
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Sake, Wina, Zamien-
niki sake, Wina musujące, Wino alkoholizowane, Aperitify 
na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Białe wino, 
Czerwone wino, Grzane wino, Japońskie słodkie wina z wi-
nogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, 
Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Musujące 
białe wina, Musujące wina czerwone, Napoje na bazie wina, 
Owocowe wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn wino-
gronowych], Słodkie wina, Wermut, Wina alkoholowe, Wina 
deserowe, Wina grzane, Wina naturalnie musujące, Wina 
niemusujące, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wina różowe, Wina stoło-
we, Wina wzmacniane, Wino amontillado, Wino czerwone, 
Wino jeżynowe, Wino kuchenne, Wino musujące, Wino owo-

cowe, Wino truskawkowe, Wino winogronowe, Wino z eleu-
terokoku [ogapiju], Wino z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju], 
Winogronowe wino musujące, Żółte wino ryżowe, Alkoho-
lowe koktajle owocowe, Aperitify na bazie napojów alkoho-
lowych, Aperitify na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe 
jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle 
na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-
-zake], Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli 
alkoholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje 
alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoholowe na bazie her-
baty, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce, Napoje energetyczne zawierające alkohol, 
Napoje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, soków owoco-
wych i wody gazowanej, Napoje zawierające wino [szprycer], 
Poncz z rumem, Poncz z wina, Poncze alkoholowe, Sangria.

(210) 539578 (220) 2022 02 08
(731) PUZIO PIOTR, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWIS UNIVERS

(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12, 14.07.09
(510), (511) 37 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Naprawa urządzeń do klimaty-
zacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja i naprawy 
instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzę-
tu grzewczego, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, 
Naprawa i konserwacja pomp.

(210) 539580 (220) 2022 02 08
(731) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Czarna Białostocka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bongo

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 539582 (220) 2022 02 08
(731) KAŹMIERCZAK MARTA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KARTY POTENCJAŁU

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Karty, 
Karty informacyjne.

(210) 539584 (220) 2022 02 05
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) HIMEDIC
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, me-
dyczne i lecznicze do stosowania u ludzi.

(210) 539587 (220) 2022 02 07
(731) DOMAŃSKA BOGUMIŁA PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE CHIMBA, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) CHIMBA
(510), (511) 35 Prowadzenie salonu i komisu samochodów 
osobowych, Usługi sprzedaży samochodów nowych i uży-
wanych.

(210) 539589 (220) 2022 02 07
(731) CHAŁAT MALWINA, Stargard Szczeciński
(540) (znak słowny)
(540) MOYCI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Lakiery 
do paznokci, Żele do paznokci.

(210) 539592 (220) 2022 02 07
(731) ZAWIOŁA WOJCIECH, Tomaszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lewitacja

(531) 16.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą gadżetów reklamowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez 
sieci komputerowe i Internet, 41 Prowadzenie audycji radio-
wych, Radiowe programy rozrywkowe.

(210) 539595 (220) 2022 02 07
(731) GERMAN ALEXANDRA BIGCITYLAB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGCITYLAB BEAUTYMARKET

(531) 05.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży kosmetyków, Usługi sprze-
daży kosmetyków koreańskich.

(210) 539599 (220) 2022 02 07
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [tre-
ning sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.

(210) 539600 (220) 2022 02 07
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y2M

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [tre-
ning sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.

(210) 539601 (220) 2022 02 08
(731) ZBYL ANGELINA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POWERPLAY

(531) 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15, 14.01.10, 24.17.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sprzętem do gier wideo, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sprzętem do gier wideo, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z grami wideo [gry komputerowe] w for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami wideo 
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych.

(210) 539602 (220) 2022 02 07
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES2MOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, Nauka gimnastyki, Kultura fizyczna, Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej online, Szkolenia w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, Usługi trenera osobistego [tre-
ning sprawności fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness.

(210) 539604 (220) 2022 02 07
(731) CZAPLIŃSKI MARIUSZ, Miękowo
(540) (znak słowny)
(540) NATURALNY ANTYGRYPIN
(510), (511) 5 Suplement diety.

(210) 539643 (220) 2022 02 09
(731) OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE

(531) 11.03.14, 11.03.18, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 21 Garnki, Garnki kuchenne, Garnki do serwowa-
nia potraw, Garnki kuchenne, nieelektryczne, Naczynia, Na-
czynia ceramiczne, Naczynia żaroodporne, Naczynia do go-
towania, Naczynia ze szkła, Naczynia do pieczenia, Kubki ce-
ramiczne, Kubki, Kubki gliniane, Kubki wykonane z ceramiki, 
40 Emaliowanie, Emaliowanie metali, Obróbka metalu [ema-
liowanie].

(210) 539645 (220) 2022 02 08
(731) EAT & WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała
(540) (znak słowny)
(540) UROKI
(510), (511) 29 Przeciery owocowe, 30 Substytuty herbaty, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Zioła konserwowane 
[przyprawy], Herbaty ziołowe [napary], Herbaty ziołowe, inne 
niż do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do sporządza-
nia napojów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła su-
szone, Zioła przetworzone, Napary ziołowe, Zioła do celów 
spożywczych, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie 
herbaty], Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, Nielecznicze napoje herbaciane.

(210) 539648 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) MAM GO FPYSKU
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539650 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) MARIONETKA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
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olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 539651 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) LEŚNA ŻABA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i orga-
niczne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny che-
miczne, Substancje chemiczne do użytku w produkcji wy-
robów zapachowych, Produkty chemiczne do sporządza-
nia produktów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty do żywno-
ści w postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapacho-
wy, Karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty 
do żywności, Aromaty do celów spożywczych, Ziołowe 
aromaty do przyrządzania napojów, Owocowe aromaty 
inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w celach sprzedaży 
w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci kompute-
rowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprze-
daży wysyłkowej mieszanin i substancji chemicznych i or-
ganicznych do celów zapachowych, olejków eterycznych 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, aromatów 
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów 
spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, pa-
pieru zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapa-
chowych, aromatów do żywności i do celów spożywczych, 
ziołowych aromatów do przyrządzania napojów, owoco-
wych aromatów.

(210) 539656 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) COLINSS
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje.

(210) 539657 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) COLINSS PREMIUM BRANDS
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje.

(210) 539669 (220) 2022 02 09
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) WAWEL
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Wino, Napoje spirytuso-
we z agawy zgodne ze specyfikacją chronionego oznaczenia 
geograficznego „Tequila”.

(210) 539670 (220) 2022 02 09
(731) WIMA SPÓŁKA JAWNA JÓZEFCZYK SZPUNAR, Sonina
(540) (znak słowny)
(540) WIMA
(510), (511) 7 Świdry ziemne, Świdry [maszyny], Świdry 
wiertnicze [części maszyn], Świdry do użytku z narzędziami 
elektrycznymi, Świdry sterowalne do przemieszczania ziemi, 
Piły [maszyny], Piły elektryczne, Piły tarczowe, Piły silnikowe, 
Piły wyrzynarki, Piły ręczne silnikowe, Elektryczne piły łańcu-
chowe, Dmuchawy powietrzne, Dmuchawy [maszyny], Od-
kurzacze, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze 
do czyszczenia powierzchni, Bruzdownice [obrabiarki], Fre-
zarki, Nożyce elektryczne, Pilarki do drewna, Pompy mułowe, 
Pompy, Pompy hydrauliczne, Pompy tłoczące, Pompy wod-
ne, Silnikowe pompy wodne, Elektryczne pompy wodne, 
Przecinaki zasilane prądem, Precyzyjne przecinaki [maszyny], 
Spawarki elektryczne, Spawarki, Szlifierki, Szlifierki precyzyj-
ne, Szlifierki obrotowe, Szlifierki kątowe, Szlifierki tarczowe, 
Strugi kątniki [maszyny], Wiertarki, Wiertarki udarowe, Ręcz-
ne wiertarki elektryczne, Frezarko-wiertarki, Wiertarki elek-
tryczne, Wiertła do wiertarek elektrycznych, Piły wyrzynarki 
z napędem elektrycznym, Zgrzewarki punktowe, Zgrzewarki 
do plastiku [Elektryczne -] [pakowanie], Elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych [pakowanie].

(210) 539773 (220) 2022 02 11
(731) ŻYLIŃSKI KAROL, Poddubówek
(540) (znak słowny)
(540) DJ Mentor
(510), (511) 41 Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne.

(210) 539839 (220) 2022 02 14
(731) TECŁAW ŁUKASZ KANCELARIA ADWOKACKA  

ADW. ŁUKASZ MICHAŁ TECŁAW, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ MICHAŁ 
TECŁAW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.05.01, 26.05.02, 
26.05.10, 26.05.11, 26.04.03, 26.04.05, 26.03.04

(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 539841 (220) 2022 02 14
(731) PETROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) PETROMET
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elek-
tryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ra-
tunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przeno-
szenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, my-
jące i piorące, Generatory prądu, Maszyny do wytwarzania 
prądu, Prąd (Generatory -), Prądnice, Roboty do użytku prze-
mysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Zestawy 
generatorów elektrycznych, Koła i układy gąsienicowe 
do maszyn, Akcesoria do zaciskania przedmiotów obrabia-
nych [części do maszyn], Akcesoria [przystawki] do głowic 
do narzędzi elektrycznych, Aktuatory liniowe [przetwarzają-
ce ruch obrotowy na liniowy], Akumulatory hydrauliczne, 
Akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, Aku-
mulatory hydropneumatyczne, Akumulatory próżniowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Alternato-
ry do pojazdów lądowych, Alternatory elektryczne do pojaz-
dów lądowych, Alternatory elektryczne do pojazdów wod-
nych, Alternatory rozruszników, Amortyzatory do maszyn, 
Amortyzatory jako części maszyn, Amortyzatory pneuma-
tyczne do maszyn, Amortyzowane blaszane szyny prowa-
dzące [części maszyn], Amortyzowane szyny prowadzące 
[części maszyn], Bębny [części maszyn], Bieżnie łożyska kul-
kowego, Bloki cylindrów [części do maszyn], Błotniki [części 
maszyn], Bruzdownice [maszyny lub ich części], Centra rota-
cyjne [części do maszyn], Cewki [części maszyn], Cewki za-
płonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia], Cewki zapłonowe do silników samochodowych, Chla-
pacze [części maszyn], Chłodnice do pojazdów, Chłodnice 
do silników, Chłodnice oleju [części silników pojazdów], 
Chłodnice oleju do silników, Chwytacze iskier będące czę-
ściami maszyn, Chwytaki do drewna [części do maszyn], 
Chwytaki wieloskorupowe [maszyny], Ciśnienie (Reduktory -) 
[części maszyn], Cyfrowe elektrohydrauliczne zawory dozu-
jące, Cylindry amortyzujące [części maszyn], Cylindry będące 
częściami do maszyn, Cylindry do maszyn, Cylindry do pojaz-
dów innych niż pojazdy lądowe, Cylindry do silników, Cylin-
dry kablowe [części maszyn], Cylindry silników do pojazdów, 
Cylindry silników do pojazdów lądowych, Cylindry silników 
do samochodów, Części do silników mechanicznych do po-
jazdów lądowych, Części hamulców do maszyn wykonane 
z materiałów o właściwościach ciernych, Części hamulcowe, 
inne niż do pojazdów, Części mechanizmów napędu [inne 
niż do pojazdów lądowych], Części przekładni maszyn, z wy-
jątkiem do pojazdów lądowych, Części przekładni zębatej, 
inne niż do pojazdów lądowych, Części składowe przekładni 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), Części 
sprzęgania maszyn, z wyjątkiem do pojazdów lądowych, 
Części układu hamulcowego do maszyn, Części wtryskiwa-

czy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, Czó-
łenka [części maszyn], Czopy [części maszyn], Deflektory 
[części maszyn, silników lub silników elektrycznych], Dieslo-
we przyrządy wtryskowe, Dławnice [części maszyn], Dopala-
cze do silników pojazdów wodnych, Dopalacze do silników 
pojazdów powietrznych, Drążki będące częściami maszyn, 
inne niż do automatów do gier, Drążki skrętne do maszyn, 
Dysze rakietowe, Dźwiękoszczelne pokrywy [części maszyn], 
Dźwignie sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Dźwi-
gnie zmiany biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Ela-
styczne łączniki [części narzędzi], Elektroniczne rozruszniki 
do silników, Elektroniczne układy sterowania do silników, 
Elektryczne alternatory do maszyn, Elektryczne cewki zapło-
nowe, Elektryczne hamulce do maszyn, Elektryczne mecha-
nizmy napędowe do maszyn, Elektryczne mechanizmy na-
pędowe do pojazdów wodnych, Elektryczne napędy do ma-
szyn, Elektryczne napędy silnikowe na prąd zmienny, Elek-
tryczne przetwornice jednotwornikowe, Elektryczne silniki 
napędowe do maszyn, Elektryczne silniki rozruchowe, Elek-
tryczne urządzenia zapłonowe [inne niż do zdalnego zapło-
nu], Elektryczne urządzenia zapłonowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Elementy napędu ciernego 
do maszyn, Elementy napinające będące częściami maszyn, 
Elementy podporowe śrub z nakrętką kulkową, Elementy 
przekładni, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy sprzę-
gła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), Elementy sprzęgła i przekładni ma-
szynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części 
do nich, Elementy zębate do pojazdów wodnych, Elementy 
zębate do układów napędowych, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Elementy zębate, inne niż do pojazdów lądowych, 
Filtry bębnowe, Filtry będące częściami silników, Filtry [części 
maszyn lub silników], Filtry do gazów [maszyny], Filtry do go-
rących gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrz-
nego spalania, Filtry do oczyszczania chłodzącego powie-
trza, do silników, Filtry do silników, Filtry do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Filtry do smarów [części ma-
szyn], Filtry membranowe do użytku jako części maszyn, Fil-
try oleju [części maszyn], Filtry oleju do silników, Filtry oleju 
do silników elektrycznych i silników, Filtry paliwa, Filtry pali-
wa do silników pojazdów, Filtry powietrza do silników samo-
chodowych, Filtry powietrza do silników motocyklowych, 
Filtry powietrza do silników, Filtry stanowiące części maszyn, 
Gałki zmiany biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Garn-
ki kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gaźniki do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Generatory elek-
tryczne do pojazdów, Generatory gazów obojętnych [ma-
szyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice cylindrów 
wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich [części 
do maszyn], Głowice napinające będące częściami maszyn, 
Głowice planujące, Głowice rozdzielaczy zapłonu [części sil-
ników wewnętrznego spalania], Gniazda [części maszyn], Ha-
mulce do maszyn, Hamulce do maszyn przemysłowych, Ha-
mulce klockowe [części maszyn nie do pojazdów lądowych], 
Hamulce magnetyczne do maszyn, Hamulce stożkowe sta-
nowiące części maszyn, Hamulce tarczowe do maszyn, Ha-
mulce tarczowe stanowiące części maszyn, Hamulce taśmo-
we [części maszynowe nie do pojazdów lądowych], Hydrau-
liczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Hydrau-
liczne przemienniki momentu obrotowego [części maszyn 
nie do pojazdów lądowych], Hydrauliczne siłowniki do za-
worów, Hydrauliczne złącza obrotowe, Hydraulicznie stero-
wane zawory skrzydełkowe, Imaki do narzędzi do obrabia-
rek, Iskrowniki zapłonowe, Iskrowniki zapłonowe do silników, 
Jednokierunkowe klapy z metalu [części maszyn], Jednokie-
runkowe sprzęgła do maszyn, Jednorazowe ostrza do użyt-
ku z maszynami, Kable sterownicze do maszyn i silników, 
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Kamień kotłowy (Maszynowe kolektory do zbierania -), Kana-
ły dymowe do kotłów maszynowych, Karburator [części po-
jazdów], Katalityczne jednostki konwerterowe do wyde-
chów pojazdów, Katalityczne konwertery do spalin z silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, Klapki zapobiegające 
rozpryskiwaniu do maszyn, Klapowe (Zawory -) [części ma-
szyn], Kleszcze hydrauliczne (części maszyn budowlanych), 
Klocki hamulcowe do maszyn, Klocki hamulcowe, inne niż 
do pojazdów, Klucze do mocowania wierteł [maszyny], Klu-
cze do odłączania narzędzi skrawających, Koła pasowe, Koła 
pasowe jałowe będące częściami maszyn, Koła pasowe na-
pędowe, Koła pasowe napędowe do pasów pędnych ma-
szyn rolniczych, Koła pasowe napędowe do pasów pędnych 
maszyn przemysłowych, Koła pasowe pasków rozrządu, Koła 
pasowe pasków rozrządu [części silników], Koła pasowe sta-
nowiące części maszyn, Koła zębate do przekładni zębatych 
pojazdów wodnych, Koła zębate śrubowe będące częściami 
maszyn, Koła zębate śrubowe do celów przemysłowych, 
Koła zębate wałka rozrządu będące częściami rozrządu silni-
ka, Koła zębate wałka rozrządu, Kolektory [części silników], 
Kolektory dystrybucyjne, stanowiące części maszyn i silni-
ków, Kolektory kamienia kotłowego do kotłów maszyno-
wych, Kolektory rozdzielcze jako części układu wydechowe-
go pojazdu, Kolektory wydechowe do silników, Kołowroty 
napędzane silnikowo, Komory rozprężeniowe do wydechów, 
Końcówki ceramiczne [narzędzia do maszyn], Końcówki 
do noży tokarskich [części maszyn], Kondensatory [części za-
płonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania], 
Kondensatory pary [części maszyn], Kontrolery ciśnienia sta-
nowiące części maszyn [regulatory], Konwertery katalitycz-
ne, Konwertery katalityczne będące częściami wydechów 
do pojazdów, Konwertory katalityczne, Konwertory katali-
tyczne do silników elektrycznych i silników, Konwertory pali-
wa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Korbo-
wody [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], 
Korbowody do maszyn, Korbowody do maszyn, motorów 
i silników, Korbowody do silników pojazdów lądowych, Kor-
by [części jednostek pływających], Korby [części maszyn], 
Korby [części statków lotniczych], Korki do chłodnic do silni-
ków, Koronki rdzeniowe [obrabiarki], Kotły maszynowe [paro-
we], Kotły parowe [części maszyn], Kotły parowe do produk-
cji pary [części maszyn], Kotły parowe do wytwarzania prądu, 
inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, Krążki [części 
do silników], Krzywki stanowiące części maszyn, Kształtki ru-
rowe rozgałęzieniowe metalowe [części silników], Kształtki 
rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn], Kurki 
bezdławikowe [części maszyn], Kurki jako części do maszyn, 
Kurki maszynowe, Kurki spustowe, Kurki spustowe [zawory] 
stanowiące części maszyn, Kurki [zawory] z metalu jako czę-
ści do maszyn, Łączniki do obrabiarek, Łączniki do rur [części 
maszyn], Łączniki szpulek [części maszyn przemysłowych], 
Łączniki zaciskowe do rur [części do maszyn], Łączniki zęba-
tek do maszyn, Laminowane sprężyny płytkowe stanowiące 
części maszyn, Łańcuchy do przekładni mechanicznych, Łań-
cuchy, elementy rozrządu silnika, Łańcuchy napędowe 
do maszyn, Łańcuchy napędowe do samolotów, Łańcuchy 
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, Łańcuchy napę-
dowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łańcuchy rozrządu, 
Łańcuchy sworzniowe tulejkowe stanowiące części maszyn, 
Łapacze cieczy [części maszyn], Łodzie (Silniki do -), Łopatki 
do turbin statków powietrznych, Łopatki turbin będące czę-
ściami turbin gazowych, Łopatki turbin do wytwarzania 
mocy, Łopatki turbin, inne niż części do silników pojazdów 
lądowych, Łopatki turbin obrobione stopami, Lotnictwo (Sil-
niki dla -), Lotnicze układy przeniesienia napędu, Łoża silnika, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika inne niż do po-
jazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska 

do maszyn, Łożyska do montażu [części maszyn], Łożyska 
do silników, Łożyska do urządzeń blokujących wał, Łożyska 
do wałów, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska i tuleje 
[części maszyn], Łożyska kulkowe, Łożyska kulkowe do de-
skorolek, Łożyska kulkowe do łyżworolek, Łożyska kulkowe 
do maszyn, Łożyska kulkowe do silników, Łożyska kulkowe 
do wrotek, Łożyska poprzeczne ślizgowe, Łożyska poprzecz-
no-wzdłużne, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska 
przesuwne do maszyn, Łożyska ślizgowe, Łożyska ślizgowe 
wzdłużne, Łożyska wałeczkowe [części do maszyn], Łożyska 
wałeczkowe do maszyn, Łożyska wałów [części maszyn], Ło-
żyska wałów do pomp próżniowych, Łożyska z automatycz-
nym smarowaniem, Łożyska z automatycznym smarowa-
niem do użytku w silnikach lotniczych i astronautycznych, 
Łyżki [części maszyn], Magnetyczne pozycjonery [części ma-
szyn], Magnetyczne uchwyty do obrabiarek, Masy ceramicz-
ne stanowiące części silników, Maszyny do cięcia wzdłużne-
go do użytku przemysłowego, Maszyny z napędem indeksu-
jącym, Maszyny zaciskowe, Maźnice [części maszyn], Mecha-
niczne przekładnie [inne niż do pojazdów lądowych], Me-
chanizm obrotowy, Mechanizmy do łączenia [części do ma-
szyn], Mechanizmy do przenoszenia mocy mechanicznej 
[inne niż do pojazdów lądowych], Mechanizmy do zamyka-
nia zaworów, Mechanizmy kontroli do zrobotyzowanych 
maszyn, Mechanizmy napędowe, Mechanizmy napędowe 
do obrabiarek, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Mechanizmy napędowe zębate do statków 
morskich, Mechanizmy napędowe zębate do statków po-
wietrznych, Mechanizmy napędu [inne niż do pojazdów lą-
dowych], Mechanizmy napędu silnikowego [inne niż do po-
jazdów lądowych], Mechanizmy przekładniowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy rozłączające jako czę-
ści maszyn, Mechanizmy różnicowe do maszyn, Mechani-
zmy różnicowe do pojazdów powietrznych, Mechanizmy 
różnicowe do pojazdów morskich, Mechanizmy różnicowe 
do pojazdów wodnych, Mechanizmy sterowania przekładni, 
Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Mechanizmy 
uruchamiające do sterowania sterami, Mechanizmy urucha-
miające do obsługi sterów, Mechanizmy uruchamiające 
do obsługi klap samolotów, Mechanizmy uruchamiające 
do sterowania klapami samolotów, Mechanizmy uruchamia-
jące do sterowania slotami, Mechanizmy wind, Mechanizmy 
zmiany biegów, Mechanizmy zmiany biegów do maszyn, 
Mechanizmy zwrotnicze do maszyn, Membrany zaworów, 
Metalowe elementy rurowe izolowane cieplnie [części 
do maszyn], Metalowe krążki [części maszyn], Metalowe 
uszczelki silników do pojazdów, Metalowe zawory bezpie-
czeństwa [części maszyn], Metalowe zawory jednokierunko-
we [części maszyn], Metalowe zawory zamykające [części 
maszyn], Metalowe złączki do przewodów [części silników], 
Metalowe złączki do rur [części silników], Metalowe złączki 
do rur [części maszyn], Miechy będące częściami maszyn, 
Miechy [części maszyn], Miski olejowe będące częścią skrzyń 
biegów pojazdów [inne niż do pojazdów lądowych], Miski 
olejowe samochodowe, Modularne sprzęgła do obrabiarek, 
Morskie silniki parowe [nie do pojazdów lądowych], Nadbie-
gi, inne niż do pojazdów lądowych, Napęd silnikowy [inny 
niż do pojazdów lądowych], Napędowe (Łańcuchy -) inne niż 
do pojazdów lądowych, Napędy bezstopniowe do maszyn, 
Napędy do drzwi kabin windowych, Napędy do klap wenty-
lacyjnych, Napędy do konwersji ruchu obrotowego na linio-
wy [inne niż do pojazdów lądowych], Napędy do maszyn, 
Napędy do podnośników, Napędy do przenośników, Napę-
dy do zaworów, Napędy elektryczne do obrabiarek, Napędy 
elektryczne do podnośników, Napędy elektryczne do wind, 
Napędy hydrostatyczne, Napędy indeksujące, Napędy linio-
we, Napędy pasowe, Napędy rufowe do statków, Napinacze 
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dla systemu przenoszenia mocy przy napędzie bez końca 
[inne niż do pojazdów lądowych], Napinacze dla systemu 
przenoszenia mocy przy napędzie bez końca [części do ma-
szyn], Napinacze pasków rozrządu do pojazdów lądowych, 
Napinacze pasków rozrządu do silników pojazdów lądo-
wych, Napinacze pasów, Narzędzia do strugania wzdłużne-
go [części maszyn], Narzędzia do ustawiania środków mocu-
jących [części maszyn], Narzędzia z węglika spiekanego [ma-
szyny], Narzędzia zaciskowe do utrzymywania elementów 
podczas obróbki, Nasadki łożyskowe, Niemetalowe uszczelki 
silników do pojazdów, Niemetalowe zawory zwrotne [części 
maszyn], Nośniki przedmiotu obrabianego [części do ma-
szyn], Noże [części maszyn], Noże oprawkowe do maszyn, 
Obejścia wydechu, Obrotowe noże oprawkowe [części 
do maszyn], Obrotowe silniki hydrauliczne [inne niż do po-
jazdów lądowych], Obsady matryc do użytku z maszynami, 
Obudowy [części maszyn], Obudowy do maszyn przemysło-
wych, Obudowy do silników [części pojazdów], Obudowy 
do tulei kulkowych, Obudowy filtrów będące częściami silni-
ków, Obudowy filtrów będące częściami maszyn, Obudowy 
łożysk, Obudowy łożysk [części maszyn], Obudowy łożysk 
do łożysk wałeczkowych, Obudowy łożysk do łożysk kulko-
wych, Obudowy łożysk do maszyn, Obudowy łożysk stano-
wiące części maszyn, Obudowy maszyn, Obudowy na łoży-
ska toczne, Obudowy silników, Obudowy skrzyni biegów, 
inne niż do pojazdów lądowych, Obudowy skrzyni biegów 
[z wyjątkiem do pojazdów lądowych], Obwody hydrauliczne 
do maszyn, Ochrony przed chlapaniem do maszyn, Oczysz-
czacze powietrza [filtry] do silników, Oddzielacze skroplin, 
Odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, Okła-
dziny hamulców [części do maszyn], Okładziny szczęk ha-
mulca, inne niż do pojazdów, Okładziny szczęk hamulca 
do maszyn, Oprawy łożyska, Osie [części maszyn], Osie 
do maszyn, Osłony łańcucha [części maszyn], Osłony łożysk 
do maszyn, Osłony maszyn, Osłony tarcz [części maszyn], 
Osłony zapobiegające rozpryskiwaniu do maszyn, Osprzęt 
kotłów maszynowych, Oszczędzacze paliwa do silników, Pal-
ce rozdzielaczy [części silników wewnętrznego spalania], Pa-
ski klinowe do silników, Paski klinowe do silników pojazdów 
lądowych, Paski klinowe do silników pojazdów, Paski napę-
dowe, inne niż do pojazdów lądowych, Paski rozrządu 
do maszyn, Paski rozrządu do silników, Paski rozrządu do sil-
ników przemysłowych, Pasy do maszyn, Pasy do prądnic, 
Pasy do silników, Pasy do skrzyń biegów inne niż do pojaz-
dów lądowych, Pasy napędowe [do maszyn], Pasy napędo-
we do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, 
Pasy napędowe do maszyn przemysłowych, Pasy napędowe 
do maszyn rolniczych, Pasy napędowe do pojazdów wod-
nych, Pasy napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów 
lądowych, Pasy napędowe do statków powietrznych, Pasy 
napędowe nie do pojazdów lądowych, Pasy pędne do stat-
ków morskich, Pasy pędne do zastosowań przemysłowych, 
Pasy pędniane do maszyn, Pasy rozrządu do silników pojaz-
dów, Pędnie do maszyn, Pędnie do pojazdów wodnych, Pęd-
nie do statków morskich, Pędnie do statków powietrznych, 
Pędnie [inne niż do pojazdów lądowych], Pędniki do maszyn, 
Pędniki sterujące [urządzenia napędowe do zastosowań 
morskich], Piasty kół będące częściami maszyn, Pierścienie 
hamujące do kółek samonastawnych, Pierścienie o kulistej 
powierzchni roboczej do obrabiarek, Pierścienie o kulistej 
powierzchni roboczej do maszyn, Pierścienie o kulistej po-
wierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie osłon [części ma-
szyn], Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tło-
kowe, Pierścienie tłokowe [części silnika spalinowego we-
wnętrznego spalania], Pierścienie tolerancyjne, Plastikowe 
rury [dopasowane części do maszyn], Platformy dostępowe 
[mechaniczne], Płuczki Venturiego, Płytki cierne hamulca, 

inne niż do pojazdów, Płytki z węglików spiekanych [narzę-
dzia do maszyn], Płytki z węglików spiekanych do nakładek, 
Płyty ścieralne chroniące przed zużyciem do maszyn, Płyty 
trollingowe do pojazdów pływających napędzanych śrubą, 
Pneumatyczne lub hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, 
Pneumatyczne urządzenia uruchamiające do zaworów regu-
lujących, Pneumatyczne urządzenia uruchamiające, Pneu-
matyczne wtryskiwacze paliwa do silników, Pochłaniacze 
dźwięku stanowiące części maszyn, Podajniki [części ma-
szyn], Podajniki do maszyn, Podajniki do maszyn do redukcji 
rozmiaru, Podajniki posuwowo-zwrotne [części do maszyn], 
Podgrzewacze wody [części maszyn], Podstawy do łożysk 
wałów, Podstawy [statywy] maszyn, Podzespoły skrzyń bie-
gów, inne niż do pojazdów lądowych, Pojedyncze płytki 
przewodzące dyfuzyjne [części maszyn], Pokrywy cylindrów 
[części do maszyn], Pokrywy [części maszyn], Pokrywy [osło-
ny, części maszyn], Pokrywy wałków rozrządu [części pojaz-
dów], Połączenia przegubowe, Połączenia wałów [maszyny], 
Pompy cieplne [części do maszyn], Pompy [części maszyn 
lub silników], Pompy do silników pojazdów lądowych, Pom-
py kawitacyjne w przewodach wiertniczych [mud motor], 
Pompy olejowe do silników pojazdów lądowych, Pompy ole-
jowe do zastosowania w silnikach elektrycznych i silnikach, 
Pompy paliwowe, Pompy paliwowe do pojazdów mecha-
nicznych, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy sprzęgła, 
inne niż do pojazdów lądowych, Pompy wody do użytku 
w silnikach, Pompy wtryskowe paliwa, Popychacze [części 
silników pojazdów], Popychacze do silników, Popychacze 
krążkowe [części maszyn], Preizolowane łączone rury meta-
lowe [wbudowane części maszyn], Preizolowane łączone 
rury niemetalowe [części maszyn], Prowadnice do maszyn, 
Prowadnice maszynowe [części maszyn], Prowadnice sortu-
jące [części przemysłowych maszyn sortujących], Próżniowe 
zawory sterujące [części do maszyn], Próżniowe zawory ste-
rujące [części do silników], Przeciwcierne (Panewki -) do ma-
szyn, Przegrzewacze [kotły], Przegubowe przekładnie do po-
jazdów wodnych, Przegubowe przekładnie do maszyn, Prze-
guby Cardana, Przeguby kulowe zawieszeń [części do ma-
szyn], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przejściów-
ki do wierteł narzędzi [części maszyn], Przekładnie ciągłe 
[inne niż do pojazdów lądowych], Przekładnie do maszyn, 
Przekładnie do pojazdów lotniczych, Przekładnie do pojaz-
dów powietrznych, Przekładnie do pojazdów wodnych, 
Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie 
łańcuchowe do celów napędowych [inne niż do pojazdów 
lądowych], Przekładnie montowane na wale [inne niż do po-
jazdów lądowych], Przekładnie napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie napędu i przekładnie zębate 
do maszyn [nie do pojazdów lądowych], Przekładnie obiego-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie przegubo-
we do statków powietrznych, Przekładnie przyśpieszające 
do maszyn, Przekładnie przyspieszające do pojazdów [in-
nych niż pojazdy lądowe], Przekładnie redukcyjne [części 
do maszyn], Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów 
lądowych, Przekładnie rolkowe [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Przekładnie różnicowe do maszyn, Przekładnie ślima-
kowe do maszyn, Przekładnie zapadkowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie zębate do maszyn, Przekładnie 
zębate do pojazdów wodnych, Przekładnie zębate, inne niż 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate o trzonie wielo-
wypustowym [części przekładni zębatych do statków po-
wietrznych], Przekładnie zębate o trzonie wielowypustowym 
[części przekładni zębatych do pojazdów wodnych], Prze-
kładnie zębate z kołami zmianowymi stanowiące części ma-
szyn, Przekładnie zmieniające prędkość [inne niż do pojaz-
dów lądowych], Przekładnie zmiennoprędkościowe [inne niż 
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do pojazdów lądowych], Przełączniki hydraulicznie sterowa-
ne, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego do ma-
szyn, Przerywacze [części zapłonu do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania], Przesuwne wielowypusty [części 
maszyn], Przewody do świec zapłonowych, Przewody meta-
lowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach, Prze-
wody metalowe do użytku w hydraulicznych systemach ma-
szyn, Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicz-
nej w maszynach, Przewody niemetalowe do użytku w hy-
draulicznych systemach maszyn, Przewody powietrzne 
do silników odrzutowych, Przewody spalinowe [części 
do maszyn], Przewody wlotowe rozgałęzione [części do po-
jazdów], Przewody wlotowe rozgałęzione do silników, Prze-
wody wlotowe rozgałęzione do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Przewody zapłonowe do pojazdów 
silnikowych, Przyrządy do łączenia [części do maszyn], Przy-
rządy do ustalania przedmiotu obrabianego [maszyny], Przy-
rządy do wtrysku paliwa, Przyrządy obróbkowe do przytrzy-
mywania elementu podczas obróbki skrawaniem, Przyrządy 
obróbkowe do ustalania położenia elementu podczas ob-
róbki skrawaniem, Rączki będące częściami narzędzi mecha-
nicznych, Rączki będące częściami obrabiarek, Rakietowe 
urządzenia napędowe do statków powietrznych, Rakietowe 
urządzenia napędowe do jednostek pływających, Rakietowe 
urządzenia napędowe do łodzi, Reduktory ciśnienia [części 
maszyn], Reduktory prędkości [części maszyn], Reduktory 
z przekładnią ślimakową, Regulatory, Regulatory ciśnienia 
[części maszyn], Regulatory ciśnienia do instalacji smarują-
cych, Regulatory ciśnienia [zawory] stanowiące części ma-
szyn, Regulatory [części maszyn], Regulatory do maszyn, Re-
gulatory do silników, Regulatory do wody zasilającej, Regula-
tory jako części maszyn, Regulatory paliwa i mieszaniny paro-
wo-powietrznej będące częściami silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Regulatory pneumatyczne do silni-
ków, Regulatory poziomu paliwa/powietrza [części silników 
lub silników elektrycznych], Regulatory prędkości obrotów 
silnika, Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników 
i silników elektrycznych, Regulatory prędkości obrotowej 
do maszyn, Regulatory prędkości obrotowej [mechaniczne] 
do maszyn, silników i silników elektrycznych, Regulatory pro-
cesów przemysłowych [hydrauliczne], Regulatory procesów 
przemysłowych [pneumatyczne], Regulatory [zawory] jako 
części maszyn, Rolki dynama do pojazdów, Rolki transporto-
we, Równiarki [maszyny lub części maszyn], Rozdzielacze 
do silników pojazdów, Rozdzielacze zapłonu do silników spa-
linowych spalania wewnętrznego, Różnicowe przekładnie 
do pojazdów powietrznych, Różnicowe przekładnie do po-
jazdów wodnych, Różnicowe przekładnie do statków mor-
skich, Rozpraszacze ciepła do maszyn, Rozruszniki, Rozrusz-
niki do asynchronicznych elektrycznych silników klatkowych, 
Rozruszniki do napędów i silników, Rozruszniki do silników, 
Rozruszniki do silników stałych, Rozruszniki nożne do moto-
cykli, Rozruszniki progresywne do silników asynchronicz-
nych, Rozruszniki silników, Rozruszniki szarpane do silników 
innych niż do pojazdów, Rozwiertaki do rur [części do ma-
szyn], Rury ciśnieniowe z metalu [części do maszyn], Rury 
do kotłów [części maszyn], Rury [dopasowane części ma-
szyn], Rury miedziane [części do maszyn], Rury rozgałęźne 
[części maszyn], Rury stanowiące wbudowane części ma-
szyn, Rury wydechowe do pojazdów lądowych, Rury zasilają-
ce do gaźników, Samochodowe bloki cylindrów, Samocho-
dowe rury wydechowe, Samochodowe wloty rozgałęzione, 
Ściernice o napędzie mechanicznym, Serwomechanizmy, 
Serwomotory, Serwomotory [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Serwomotory prądu zmiennego, Serwomotory z ru-
chomą cewką, Serwomotory z wbudowanymi urządzeniami 

kodującymi, Serwozawory, Silniki benzynowe nie do pojaz-
dów lądowych, Silniki Diesla do maszyn, Silniki Diesla 
nie do pojazdów lądowych, Silniki do aerostatów, Silniki 
do celów lotnictwa, Silniki do frezowania, Silniki do łodzi, Sil-
niki do maszyn, Silniki do maszyn do szycia, Silniki do modeli 
łodzi, Silniki do modeli pojazdów, Silniki do modeli przeskalo-
wanych, Silniki do modeli statków powietrznych, Silniki 
do podnośników, Silniki do poduszkowców, Silniki do pojaz-
dów innych niż lądowe, Silniki do sprężarek, Silniki do stat-
ków morskich, Silniki do użytku morskiego, Silniki do wkręta-
ków mechanicznych do nakrętek, Silniki do wytwarzania 
energii elektrycznej, Silniki elektryczne do instalacji grzew-
czych, Silniki elektryczne do lodówek, Silniki elektryczne 
do maszyn z cyfrowo wspomaganym regulatorem napędu, 
Silniki elektryczne do maszyn, Silniki elektryczne do użytku 
wraz z drzwiami, Silniki elektryczne i części do nich, 
nie do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne i silniki do mo-
deli pojazdów, statków powietrznych i łodzi, Silniki elektrycz-
ne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne ułamkowe, 
Silniki elektryczne z przekładniami zębatymi do statków 
wodnych, Silniki elektryczne z przekładnią zębatą, inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne z przekładniami 
zębatymi do statków powietrznych, Silniki elektryczne [z wy-
jątkiem silników do pojazdów lądowych], Silniki gazowe, Sil-
niki hydrauliczne, Silniki hydrauliczne do koparek, Silniki, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki liniowe, Silniki liniowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki lotnicze, Silniki mor-
skie, Silniki na prąd stały, Silniki na sprężone powietrze, Silniki 
naftowe, nie do pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, Silniki odrzutowe, Silniki odrzutowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe nie do pojaz-
dów lądowych, Silniki parowe, Silniki parowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, Silniki prądu zmiennego, Silniki prądu 
zmiennego do silników odrzutowych, Silniki prądu zmienne-
go do pojazdów powietrznych, Silniki przyczepne, Silniki 
przekładniowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki przy-
czepne do łodzi, Silniki rakietowe do napędzania łodzi, Silniki 
rakietowe do napędzania jednostek pływających, Silniki ra-
kietowe do napędzania statków powietrznych, Silniki rakie-
towe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki samohamujące, 
Silniki samolotów, Silniki samolotowe, Silniki spalinowe 
do jednostek pływających, Silniki spalinowe do maszyn, Silni-
ki spalinowe do maszyn przemysłowych, Silniki spalinowe 
do statków powietrznych, Silniki spalinowe wewnętrznego 
spalania [nie do pojazdów lądowych], Silniki spalinowe we-
wnętrznego spalania do wytwarzania energii, Silniki spalino-
we wewnętrznego spalania do łodzi, Silniki spalinowe we-
wnętrznego spalania do wytwarzania energii, inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki sprężynowe, Silniki statków 
powietrznych, Silniki strumieniowe [inne niż do pojazdów 
lądowych], Silniki turbośmigłowe [nie do pojazdów lądo-
wych], Silniki wibracyjne, Silniki wyciągarek, Silniki wysoko-
prężne do pojazdów wodnych, Silniki wysokoprężne do po-
jazdów powietrznych, Silniki z przekładnią obiegową, Silniki 
z turbiną gazową, Silniki z turbiną gazową do pojazdów mor-
skich, Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo-
wych), Silniki z turbiną gazową do pojazdów powietrznych, 
Silniki ze zmiennym ciśnieniem pary, Silnikowe pompy pali-
wowe, Siłowniki do maszyn do szycia, Siłowniki do zaworów, 
Siłowniki liniowe, Siłowniki hydrauliczne, Siłowniki liniowe 
[mechaniczne], Siłowniki obrotowe, Siłowniki przepustnic, 
Siłowniki z wbudowanym mechanizmem przekładniowym 
do zaworów rurociągów, Siłowniki zaworowe, Skrzynie bie-
gów będące częściami maszyn, Skrzynie biegów, inne niż 
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów inne niż do pojaz-
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dów lądowych, Skrzynie biegów z możliwością przełączania 
pod obciążeniem (powershift) [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Skrzynie korbowe do maszyn i silników, Skrzynie kor-
bowe do maszyn, Skrzynie korbowe do silników pojazdów 
lądowych, Skrzynie korbowe do silników, Skrzynie maszyno-
we, Skrzynie przekładniowe do skrzynek biegów hydramatic 
[inne niż do pojazdów lądowych], Ślizgi obrotowe [części 
maszyn], Smarownice [części maszyn], Śmigła do maszyn, 
Sprężarki do doładowywania silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Sprężarki doładowujące, Sprężyny 
amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia ma-
szyn, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Sprężyny będące 
częściami elementów antywibracyjnych do maszyn, Spręży-
ny [części maszyn], Sprzęgła bezpieczeństwa do maszyn, 
Sprzęgła bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów lądowych], 
Sprzęgła do maszyn, Sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła 
do przyrządów rolniczych, Sprzęgła do urządzeń pneuma-
tycznych, Sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
Sprzęgła i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła 
kłowe do połączeń typu wałek-wałek [inne niż do pojazdów 
lądowych], Sprzęgła maszynowe [inne niż rurowe], Sprzęgła 
metalowe do urządzeń hydraulicznych, Sprzęgła przeciąże-
niowe [części maszyn], Sprzęgła rozruchowe do maszyn, 
Sprzęgła rozruchowe do pojazdów powietrznych, Sprzęgła 
rozruchowe do pojazdów wodnych, Sprzęgła stałe do ma-
szyn, Sprzęgła transmisji mocy do statków powietrznych, 
Sprzęgła transmisji mocy do statków morskich, Sprzęgła 
transmisji mocy do pojazdów wodnych, Sprzęgła transmisji 
mocy do maszyn, Sprzęgła transmisji mocy [inne niż do po-
jazdów lądowych], Sprzęgła wałów jako części maszyn, 
Sprzęgła wałów [maszyny], Sprzęgła wałów, nie do pojaz-
dów lądowych, Sprzęgła wolnych kół [inne niż do pojazdów 
lądowych], Śrubowe zawory wypływowe dla sprężonego 
powietrza [części do maszyn], Śrubowe zawory wypływowe 
dla materiałów gazowych [części maszyn], Śrubowe zawory 
wypływowe dla cieczy hydraulicznych [części do maszyn], 
Śrubowe zawory wypływowe dla materiałów płynnych [czę-
ści maszyn], Śruby upustowe nadmiernego ciśnienia stano-
wiące części maszyn, Śruby z nakrętką kulkową, Ssące wenty-
latory wyciągowe, Stemple gumowe [części do maszyn], 
Sterowanie hydrauliczne [Mechanizmy -] do maszyn i silni-
ków, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowni-
ki hydrauliczne do maszyn, Sterowniki hydrauliczne do silni-
ków, Sterowniki pneumatyczne do maszyn, Sterowniki pneu-
matyczne do silników i maszyn, Stojaki do dźwigników hy-
draulicznych, Stojaki (maszyn), Stojany stanowiące części 
maszyn, Stojany [statory], Stoły do maszyn, Stoły do pił [czę-
ści maszyn], Stoły do pił stanowiące części maszyn, Stoły ob-
rotowe do obrabiarek, Stoły przesuwne do przedmiotów 
obrabianych [części do maszyn], Stoły przesuwne do przed-
miotów obrabianych [maszyny], Suporty [części maszyn], 
Świdry do użytku z narzędziami elektrycznymi, Świece za-
płonowe, Świece zapłonowe do silników, Świece zapłonowe 
do silników pojazdów lądowych, Świece zapłonowe do silni-
ków pojazdów, Świece zapłonowe do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Świece zapłonowe nie do pojaz-
dów lądowych, Świece żarowe do silników Diesla, Sworznie 
tłokowe, Systemy oczyszczania gazów wydechowych do sil-
ników wysokoprężnych, Systemy wtrysku paliwa do silników, 
Szczęki hamulcowe do maszyn, Szczotki [części maszyn], 
Szczotki druciane [części maszyn], Szczotki druciane do ma-
szyn, Szczotki elektryczne jako części maszyn, Szczotki jako 
części silników, generatorów i prądnic prądu stałego, Szczot-
ki obrotowe do maszyn, Szczotki obrotowe [maszyny], 
Szczotki stanowiące części silników, Szczotki węglowe 
do maszyn elektrycznych, Szczotki węglowe do rozruszni-

ków, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części ma-
szyn], Szpulki z metalu [części maszyn], Tarcze do łożyska 
oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Tar-
cze ścierne o napędzie elektrycznym, Termostatyczne zawo-
ry regulacyjne do maszyn, Tłoki amortyzatorów tłokowych 
[części silników], Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki [czę-
ści silników spalinowych wewnętrznego spalania], Tłoki 
do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do maszyn, Tłoki 
do silników, Tłoki do silników pojazdów, Tłoki do silników po-
jazdów lądowych, Tłoki do silników spalinowych wewnętrz-
nego spalania, Tłumiki, Tłumiki [części maszyn], Tłumiki [czę-
ści układów wydechowych], Tłumiki do silników, Tłumiki 
do wydechów, Tłumiki drgań skrętnych do maszyn, Tłumiki 
jako część układu wydechowego, Tłumiki jako części składo-
we układów wydechowych pojazdów, Tłumiki wydechowe 
do pojazdów wodnych, Transformatory ciśnienia, Trzony tło-
kowe, Trzpienie [części do maszyn], Tuleje będące częściami 
maszyn, Tuleje cylindrowe, Tuleje do łączenia klinowego ło-
żysk tocznych, Tuleje kulkowe, Tuleje sprężyste [części ma-
szyn], Tuleje stanowiące części silników, Tuleje zaciskowe 
[części narzędzi z napędem elektrycznym], Tuleje zaciskowe 
do narzędzi elektrycznych, Tuleje zaciskowe jako części ma-
szyn, Tulejowe liniowe łożyska kulkowe stosowane do ruchu 
liniowego, Turbiny do wytwarzania mocy, Turbiny gazowe, 
Turbiny gazowe do pojazdów innych niż lądowe, Turbiny hy-
drauliczne, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbiny 
parowe [inne niż do pojazdów lądowych], Turbiny powietrza 
naporowego [inne niż do pojazdów lądowych], Turbiny po-
wietrzne, nie do pojazdów lądowych, Turbiny ssące [inne niż 
do pojazdów lądowych], Turbiny wiatrowe, Turbogeneratory, 
Turbosprężarki, Turbosprężarki do silników pojazdów, Turbo-
sprężarki do silników pojazdów lądowych, Turbosprężarki 
do silników, Turbosprężarki doładowujące do maszyn, 
Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [obrabiarki], 
Uchwyty maszynowe będące stojakami [przystosowane 
do maszyn], Uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu 
(części maszyn), Uchwyty rdzeni [części maszyn], Uchwyty 
samocentrujące [części maszyn], Uchwyty stałe [części ma-
szyn], Uchwyty tokarskie elektryczne [części maszyn], Układy 
napędów bezkorbowych do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Układy paliwowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Układy wlotowe do turbin 
gazowych, Układy wydechowe do pojazdów, Urządzenia 
do indeksowania przedmiotu obrabianego [części do ma-
szyn], Urządzenia do odzyskiwania ciepła [części maszyn], 
Urządzenia do redukcji emisji dla silników i silników elektrycz-
nych, Urządzenia do regulacji ciśnienia będące częściami 
maszyn, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszy-
ny], Urządzenia napędowe do maszyn, Urządzenia napędo-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Urządzenia napędowe 
morskie, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządzenia 
pochłaniające dźwięk [tłumiki wydechu] jako części układów 
wydechowych do pojazdów, Urządzenia pochłaniające 
dźwięk [tłumiki] jako części systemów wydechowych do ma-
szyn, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, 
Urządzenia przeciwpoślizgowe [ABS] do maszyn, Urządzenia 
sprzęgające, Urządzenia uruchamiające do mechanizmów, 
Urządzenia zaciskowe będące częściami obrabiarek, Urzą-
dzenia zaciskowe do użytku z obrabiarkami, Urządzenia za-
płonowe do silników pojazdów lądowych, Urządzenia zapło-
nowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
Urządzenia zapobiegające szybkim ruchom powrotnym 
do narzędzi elektrycznych, Ustalacze przedmiotu obrabiane-
go [części maszyn], Uszczelki do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Uszczelki głowic cylindrów, Uszczel-
nienia mechaniczne [części maszyn], Wahacze [części 
do maszyn], Wahacze [części silników], Wahacze [części silni-
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ków pojazdów], Walce jako części maszyn, Walce okołkowa-
ne [części do maszyn], Wałeczki do łożysk, Wałki do tulei kul-
kowych, Wałki przesiewające [części do maszyn], Wałki roz-
rządu silnika, Wałki silnika, Wałki wrzecion [części maszyn], 
Wałki zębate [inne niż do pojazdów lądowych], Wałki zwilża-
jące stanowiące części maszyn, Wały Cardana, Wały do ma-
szyn, Wały korbowe, Wały napędowe, Wały napędowe 
do maszyn, Wały napędowe do pojazdów powietrznych, 
Wały napędowe do pojazdów wodnych, Wały napędowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, Wały rozrządcze, Wały roz-
rządcze do maszyn, Wały rozrządcze do pojazdów powietrz-
nych, Wały rozrządcze do pojazdów wodnych, Wały rozrząd-
cze do silników pojazdów, Wały turbin [części do maszyn], 
Wały wrzeciona [części silników], Wentylatory będące czę-
ściami maszyn, Wentylatory do chłodzenia silników w pojaz-
dach, Wentylatory do silników, Wielokliny kwadratowe [czę-
ści przekładni zębatych pojazdów wodnych], Wielokliny 
kwadratowe [części maszyn], Wielowypusty ewolwentowe 
[części maszyn], Wiertła z chwytem stożkowym [części 
do maszyn], Wieszaki [części maszyn], Wieszaki do silników 
spalinowych wewnętrznego spalania [części silników spali-
nowych wewnętrznego spalania], Wirniki, Wirniki do turbo-
sprężarek, Wkładki do łożysk, Wkładki do łożysk [części ma-
szyn], Wkładki przeciwwstrząsowe [części maszyn], Wolne 
koła, inne niż do pojazdów lądowych, Wrzeciona do obrabia-
rek, Wrzecionowe adaptery kołnierzowe do obrabiarek, 
Wtryskiwacze, Wtryskiwacze paliwa, Wtryskiwacze paliwa 
do silników spalinowych spalania wewnętrznego, Wtryski-
wacze paliwa do silników, Wydechy, Wyłapywacze pyłu [czę-
ści maszyn], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wypusty śli-
zgowe [części przekładni zębatych pojazdów wodnych], 
Wyważenie do narzędzi elektrycznych, Wzmacniacze hy-
drauliczne stanowiące części maszyn, Zaciski dźwigarowe 
będące elementami napędowych kół zębatych, Zaciski ma-
gnetyczne [części maszyn], Zaciski robocze do obrabiarek, 
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamykacze zaworów 
skrzydełkowych, Zanurzalne silniki elektryczne [inne niż 
do pojazdów lądowych], Zapłony elektroniczne do pojaz-
dów, Zasilacze do gaźników, Zasilacze elektryczne [genera-
tory], Zatyczki i nakrywki do zbiornika oleju [części silnika 
pojazdu], Zawieszenia antywibracyjne do maszyn, Zawory, 
Zawory będące elementami maszyn, Zawory bezpieczeń-
stwa [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn], 
Zawory [części maszyn], Zawory [części maszyn lub silników], 
Zawory do maszyn, Zawory do regulacji ciśnienia będące 
częściami maszyn, Zawory do regulacji przepływu płynów 
[mechaniczne], Zawory do regulacji temperatury [części 
do maszyn], Zawory do silników, Zawory dozujące [części 
maszyn], Zawory dozujące stanowiące części maszyn, Zawo-
ry elektryczne do karburatorów [części do pojazdów], Zawo-
ry hydrauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Zawo-
ry jako części silników, Zawory kątowe stanowiące części 
maszyn, Zawory klapowe [części maszyn], Zawory kontroli 
ciśnienia stanowiące części maszyn, Zawory kulowe stano-
wiące części maszyn, Zawory motylkowe stanowiące części 
maszyn, Zawory obsługiwane automatycznie poprzez hy-
drauliczne urządzenia sterujące, Zawory obsługiwane auto-
matycznie poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące, Za-
wory obsługiwane poprzez zmiany ciśnienia, Zawory odpo-
wietrzające skrzynię korbową [PCV] do silników, Zawory pali-
wowe, Zawory pilotowe na sprężone powietrze, Zawory 
przełączające sterowane sprężonym powietrzem, Zawory 
redukcyjne [części maszyn], Zawory redukujące ciśnienie 
[części do maszyn], Zawory regulujące ciśnienie stanowiące 
części maszyn, Zawory regulujące poziom [części maszyn], 
Zawory rozpylające [części maszyn], Zawory serwosterowa-
ne, Zawory skrzydełkowe niemetalowe stanowiące części 

maszyn, Zawory skrzydełkowe z metalu stanowiące części 
maszyn, Zawory spustowe do celów metalurgicznych, Za-
wory sterowane pneumatycznie, Zawory sterowane silni-
kiem, Zawory sterujące [części do maszyn], Zawory suwako-
we [części maszyn], Zawory szlamowe będące częściami 
maszyn, Zawory układu recyrkulacji spalin [EGR] do silników, 
Zawory z napędem elektrycznym, Zawory z przesłonami, Za-
wory zamykające [części maszyn], Zawory zamykające plasti-
kowe [części maszyn], Zawory zamykane [części maszyn], 
Zawory zanurzeniowe do zbiorników, Zawory zwrotne spalin 
[części do maszyn], Zawory zwrotne wykonane z tworzyw 
sztucznych [części maszyn], Zawory zwrotne z metalu [części 
maszyn], Zbiorniki oleju [części silników pojazdów], Zbiorniki 
wyrównawcze [części chłodnic pojazdów], Zbiorniki wyrów-
nawcze [części maszyn], Zębate przekładnie do maszyn, 
Zębniki rozrusznika, Żeliwne części do rur [części maszyn], 
Zespoły łożyskowe do kół, Zespoły prądotwórcze do użytku 
z silnikami, Zespoły silnik-pompa, Zespoły zaworowe z meta-
lu [części do maszyn], Złącza narożne [części maszyn], Złącza 
uszczelniające [części maszyn], Złącza uszczelniające [części 
silników], Złączki metalowe do rur [części do maszyn], Zmo-
toryzowane wentylatory do maszyn, 37 Ładowanie baterii 
i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem 
sprzętu do nich, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi w zakresie wykopywania i wy-
dobywania zasobów naturalnych, Wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 
Wydobywanie surowców naturalnych, Czyszczenie i pielę-
gnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzo-
nych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwa-
cja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa opon, Mon-
taż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów, Usługi szklarskie, wstawianie, konser-
wacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falo-
wych, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii 
ropy naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Budowa-
nie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie base-
nów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elemen-
tów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], 
Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie hi-
gieniczne [wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszcze-
nie instalacji wodociągowych, Czyszczenie kamieniarki, 
Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie ma-
szyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, 
Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojem-
ników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogo-
wych, Czyszczenie pomników, Czyszczenie powierzchni 
ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych kon-
strukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, 
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wy-
stawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszcze-
nie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, 
Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystu-
jących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów 
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii 
wodnych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników, 
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbior-
ników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, 
Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja 
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zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne 
w zakresie fotokopiarek, Eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowe-
go i urządzeń testujących, Informacja o naprawach, Instalacja 
aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury 
medycznej, Instalacja betonowych systemów formujących, 
Instalacja chłodziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych 
urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrze-
wania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Instalacja ga-
zociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa automatów 
do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja 
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja 
i naprawa wyświetlaczy z diodami elektroluminescencyjny-
mi [LED], Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instala-
cja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, In-
stalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, In-
stalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycz-
nych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na roz-
ciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn biurowych, 
Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja materiałów izo-
lacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja mebli w sklepach, Insta-
lacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, na-
prawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instala-
cja narzędzi na placach budowy, Instalacja odgromników, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, 
Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pieców przemysło-
wych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, 
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w po-
jazdach, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, 
Instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania, Instalacja 
przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysło-
wych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych 
urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przewodów wodociągo-
wych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów rurowych 
i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, Instalacja 
rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów przemysłowych, 
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu-
dowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja 
sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu 
do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hy-
draulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpie-
czeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, In-
stalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Insta-
lacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Insta-
lacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja 
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wia-
trowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Insta-
lacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów inży-
nierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska, 
Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja 
systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów 
oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, In-
stalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkal-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłu-

mienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontro-
lowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych 
dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja 
szamb, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja urzą-
dzeń do gotowania, Instalacja urządzeń do kompensacji 
mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, 
Instalacja urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do pro-
dukcji ropy naftowej, Instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instala-
cja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elek-
trycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetle-
niowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elek-
trycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników 
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Insta-
lowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowa-
nie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie 
i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, 
Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalo-
wanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz na-
prawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstruk-
cji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie konstruk-
cji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie ko-
tłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie li-
nii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowa-
nie obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie od-
biorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów 
w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolo-
rowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wy-
tapiania, Instalowanie pneumatycznych systemów do trans-
portu materiałów masowych, Instalowanie powłok ogniood-
pornych, Instalowanie przenośników, Instalowanie przyrzą-
dów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie rynien, 
Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, In-
stalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, In-
stalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów po-
jazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurza-
nia centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Insta-
lowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych afiszy infor-
macyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego 
użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urzą-
dzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, In-
stalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalo-
wanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie 
wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposaże-
nia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, In-
stalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach 
otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zin-
tegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja rurocią-
gów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konser-
wacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja da-
chów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, Konser-
wacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów 
handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja 
i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konser-
wacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, 
Konserwacja i naprawa dronów, Konserwacja i naprawa 
dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycznych systemów 
uziemienia, Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automa-
tycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowy-
wania, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania 
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ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji ogrze-
wania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecz-
nej, Konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, Kon-
serwacja i naprawa kanałów deszczowych, Konserwacja 
i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa ła-
downi, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa 
nart, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, 
Konserwacja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa 
piorunochronów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwa-
cja i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, 
Konserwacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konser-
wacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja i naprawa 
silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Kon-
serwacja i naprawa systemów zawierających węże doprowa-
dzające płyny, Konserwacja i naprawa systemów wykrywa-
nia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji 
przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów gasze-
nia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów alarmu prze-
ciwpożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli 
dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontro-
li dostępu, Konserwacja i naprawa systemów ochrony przed 
piorunami, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycz-
nych, Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja 
i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Konserwacja 
i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa 
zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budyn-
ków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub 
naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub na-
prawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwa-
cja maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, 
Konserwacja maszyn i sprzętu do spawania, Konserwacja 
maszyn przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelek-
trycznych kuchennych płytek grzewczych, Konserwacja nie-
ruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądo-
wej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych 
do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Kon-
serwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca 
wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmują-
ca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Kon-
serwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja 
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, 
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewo-
dów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa 
domowego i kuchennych, Konserwacja opon, Konserwacja, 
serwis i naprawa systemów broni, Konserwacja, serwis i na-
prawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konser-
wacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Konserwacja sprzętu do kon-
troli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu 
medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego w usłu-
gach cateringowych, Konserwacja systemów odprowadza-
nia nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń automatycz-
nych, Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja urzą-
dzeń do dyktowania, Konserwacja urządzeń do przetwarza-
nia napojów, Konserwacja urządzeń domowych do chłodze-
nia, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Konser-
wacja urządzeń oczyszczających wodę, Konserwacja zna-
ków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowanie mate-
riałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malo-
wanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natrysko-
we, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na na-
wierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie 

powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie 
znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków wodnych, Mon-
taż belkowania dachu, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż 
drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [instala-
cja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji 
do zmiękczania wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, ga-
zowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach bu-
dowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowa-
nie] systemów przechowywania, Montaż namiotów, Montaż 
ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, 
Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż 
płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż pod-
łóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż 
podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produk-
tów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działo-
wych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lotniczych, 
Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków i półek, 
Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych barierek, 
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kana-
łów ściekowych, Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż 
zestawów półek, Montaż zmiękczaczy wody, Mycie pojaz-
dów mechanicznych, Mycie skrzynek na ryby, Nadawanie 
faktury sufitom lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych 
podłogowych warstw uszczelniających, Nakładanie faktur 
na sufity, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakłada-
nie farby w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie osłon 
na kable, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie po-
kryć powierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti, Na-
kładanie powłok na baseny pływackie, Nakładanie powłok 
nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych 
na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochron-
nych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok w celu 
naprawy ścian, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie 
wodoodpornych wykładzin, Nakładanie wylewki posadzko-
wej, Naprawa aparatów fotograficznych, Naprawa aparatury 
chirurgicznej, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa automa-
tycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt go-
spodarskich, Naprawa bagażu, Naprawa butli z gazem, Na-
prawa chłodziarek, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Na-
prawa dachów, Naprawa dźwigów, Naprawa elektronicz-
nych systemów kasowych, Naprawa elementów silników, 
Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa filtrów 
do mleka, Naprawa filtrów powietrza wlotowego i części 
do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powie-
trza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów powietrza i czę-
ści do nich, Naprawa fotokopiarek, Naprawa generatorów 
elektrycznych oraz silników wiatrowych, Naprawa głębokiej 
zastawy stołowej, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja ar-
tykułów gimnastycznych i sportowych, Naprawa i konserwa-
cja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja 
elektrowni wiatrowych, Naprawa i konserwacja elektrowni 
falowych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wy-
świetlających, Naprawa i konserwacja generatorów energii 
elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicz-
nych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń 
i sprzętu medycznego, Naprawa i konserwacja instrumen-
tów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instala-
cji gazowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja instala-
cji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja kontene-
rów transportowych, Naprawa i konserwacja laserowych 
urządzeń pomiarowych, Naprawa i konserwacja maszyn 
do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn do robót 
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Napra-
wa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwa-
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rzania metali, Naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, 
Naprawa i konserwacja osi i części do nich, Naprawa i konser-
wacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania ciśnie-
nia, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja 
pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pras do prze-
twarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmo-
wych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa 
i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwa-
cja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, 
Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa 
i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwacja 
sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu 
do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu sporto-
wego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Napra-
wa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Napra-
wa i konserwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń fotograficznych, Naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń do suszenia, 
Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, 
Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku 
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, 
Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa in-
stalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji i maszyn 
produkujących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Na-
prawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Na-
prawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Na-
prawa konstrukcji wykorzystywanych w warunkach wysokiej 
temperatury, Naprawa kontenerów transportowych, Napra-
wa koryt do karmienia, Naprawa linii wysokiego napięcia, 
Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja automatów 
sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni palnej, Na-
prawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetlenio-
wych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja gazo-
wych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwacja gene-
ratorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja garn-
ków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji 
do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja inkubatorów 
jaj, Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Na-
prawa lub konserwacja klatek do hodowli piskląt, Naprawa 
lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do nurkowa-
nia, Naprawa lub konserwacja młynów do paszy, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładun-
ku, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zbioru 
upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów 
testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów 
pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i przyrządów optycznych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gu-
mowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń me-
dycznych, Naprawa lub konserwacja mikserów do paszy, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarza-
nia napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja maszyn i sys-
temów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarza-
nia włókien roślinnych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotli-

wość sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarza-
nia tworzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń mrożących, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń włó-
kienniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
górniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki 
drewna, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn 
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi drzew-
nej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do praso-
wania odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja 
maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do użytku w męskich zakładach fryzjer-
skich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użyt-
ku w salonach piękności, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub na-
pojów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektro-
nicznych, Naprawa lub konserwacja mechanicznych syste-
mów parkingowych, Naprawa lub konserwacja maszyn dru-
karskich, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń intro-
ligatorskich, Naprawa lub konserwacja nieelektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
pomp, Naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, 
Naprawa lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub kon-
serwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub 
konserwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwa-
cja projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja rzutni-
ków, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, Na-
prawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Napra-
wa lub konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczysz-
czenia wody, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa 
lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkar-
skiego, Naprawa lub konserwacja transporterów (przenośni-
ków), Naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów la-
boratoryjnych, Naprawa lub konserwacja urządzeń do goto-
wania do celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń 
do uzdatniania wody do celów przemysłowych, Naprawa lub 
konserwacja wanien, Naprawa lub utrzymanie zakładów 
chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biuro-
wych, Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlane-
go, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, 
Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicznych, 
Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa ma-
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szyn i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń 
do gier, Naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa 
maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa maszyn przemy-
słowych, Naprawa misek klozetowych ze zintegrowanymi 
bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzędzi, Naprawa 
nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa 
niewielkich artykułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb 
i pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa od-
biorników radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurza-
czy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa okularów, Naprawa okula-
rów przeciwsłonecznych, Naprawa ościeżnic drzwiowych, 
Naprawa osi do maszyn, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa 
osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa para-
soli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemysłowych, 
Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa 
podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, 
Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć 
podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów 
optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry 
w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczysz-
czenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, Na-
prawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektryczne-
go i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sporto-
wego, Naprawa sprzętu wędkarskiego, Naprawa systemów 
do przerobu odpadów zwierzęcych, Naprawa systemów 
doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Napra-
wa systemów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizo-
rów, Naprawa toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa 
turbin, Naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, Naprawa 
urządzeń do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Na-
prawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń 
do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektronicz-
nych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń 
fotograficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domo-
wego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Na-
prawa uszkodzeń po pożarze, Naprawa walizek, Naprawa 
wanien, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów 
jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Na-
prawa zamrażarek, Naprawa zegarków, Naprawa zegarów, 
Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy 
elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorni-
ków zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy 
podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Na-
świetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów, 
Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna 
i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-
-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumie-
niowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie stru-
mieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczysz-
czanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odna-
wianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odna-
wianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie 
wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwa-
cja mebli, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Od-
nowa silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Od-
śnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), 
Odwierty gazu i ropy naftowej, Ostrzenie narzędzi wiertni-
czych, Ostrzenie noży, Ostrzenie noży do kosiarek, Ostrzenie 
noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie nożyczek 
i noży kuchennych, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Osu-
szanie terenów, Piaskowanie podłóg, Podwodne oczyszcza-
nie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pod-
wodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzch-
ni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-
-ścierne powierzchni metalowych, Pogłębianie podwodne, 

Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polero-
wanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszcze-
nie), Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie i czysz-
czenie szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzy-
stujących bakterie do przeróbki ścieków, Pompowanie 
szamb, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Ponowne 
czernienie broni, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne 
oprawianie biżuterii, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne 
ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie nożyczek, Porady doty-
czące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyj-
nych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów 
gnilnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się 
tłuszczowników, Powlekanie betonu, Powlekanie kanałów 
ściekowych, Powlekanie [malowanie], Powlekanie murów, 
Powlekanie przewodów, Powlekanie rur, Prace konserwacyj-
ne na autostradach, Pralnie samoobsługowe, Pranie dzianiny, 
Przebudowa i odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Prze-
budowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd sil-
ników, Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Przetyka-
nie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle 
wytwórczym, Przetykanie układów rurociągów wykorzysty-
wanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól 
rozsączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub czę-
ściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja sil-
ników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja 
sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, 
Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa 
palników olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomo-
ści, Remontowanie trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, 
Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł archi-
tektonicznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowa-
cja instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja 
maszyn, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów in-
stalacji elektrycznej, Renowacja pomieszczeń sprzedaży de-
talicznej, Renowacja powłok cynowych, Renowacja punk-
tów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń 
handlowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, 
Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń konsu-
menckich, Serwis i naprawa mechanicznych platform dostę-
powych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, 
Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis 
w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, 
Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia 
w energię elektryczną, Serwisowanie bojlerów przemysło-
wych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie obrabiarek, 
Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycz-
nych, Smarowanie silników, Spawanie do celów napraw-
czych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysło-
wych, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, 
Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieru-
chomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomiesz-
czeń na ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie 
terenów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawia-
nie barierek ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie 
ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawia-
nie szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie 
tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawia-
nie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie 
ulicznych barierek ochronnych, Stawianie znaków, Steryliza-
cja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycz-
nych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie instrumentów muzycz-
nych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, 
Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, 
Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji 
kotłów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, 
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Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu do bilar-
du, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konser-
wacji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, 
Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszcze-
nia, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konser-
wacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informa-
cji w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji 
w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związ-
ku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji 
w związku z naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie infor-
macji w związku z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń malujących, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do prze-
twarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją garnków i rondli do goto-
wania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami polerowania podłóg, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą mat tatami, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją silników 
elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn do szycia, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją palników, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okula-
rów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycz-
nych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania 
rowerów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki 
chemicznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją sprzętu sportowego, Udzielanie informacji 
związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobniko-
wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją pieców prze-
mysłowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie 
informacji związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchen-
nych, Udzielanie informacji związanych z usługami sprząta-
nia ulic, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i przyrządów wędkarskich, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń i ma-
szyn introligatorskich, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
drukarskich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów, Udzielanie in-

formacji związanych z naprawą okularów, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urzą-
dzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń 
chemicznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i przyrządów do produkcji butów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do goto-
wania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją szyldów, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ge-
neratorów energii, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych 
z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji 
związanych z usługami czyszczenia szamb, Udzielanie infor-
macji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedają-
cych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrzą-
dów optycznych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i urządzeń do pakowania lub 
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji 
do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywa-
rek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich 
urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do kruszenia 
odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie 
z bloczków, Układanie dywanów, Układanie kabli, Układanie 
kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie 
kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie par-
kietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie podłóg 
warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie 
pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układanie 
sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykła-
dziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi 
czyszczenia basenów, Usługi czyszczenia biur, Usługi czysz-
czenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czysz-
czenia przemysłowego, Usługi czyszczenia rur, Usługi czysz-
czenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia stru-
mieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia w zakre-
sie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia 
w zakresie sprzątania biur, Usługi dekoracyjnego malowania 
wnętrz domów, Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem 
przemysłowym, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hy-
draulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu 
audiowizualnego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind 
osobowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów 
grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie kon-
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serwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie 
naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi do-
radcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, 
Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki powierzchni, 
Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze 
w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie na-
prawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakre-
sie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji 
silników, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji 
wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
mocowań, Usługi doradcze w zakresie konserwacji płytek 
wzorcowych, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki 
wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów 
wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji 
pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi 
doradcze związane z instalacją mocowań, Usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usłu-
gi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu me-
chanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu prze-
ciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne 
i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji bu-
dynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji syste-
mów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane 
z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji 
dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne plat-
form roboczych i budowlanych, Usługi instalacyjne w zakre-
sie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budow-
lanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i zabezpiecze-
nia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konser-
wacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacyjne 
na rzecz placówek sportowych, Usługi malarskie, Usługi 
malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usłu-
gi malowania znaków, Usługi mechaniczne, Usługi moderni-
zacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe ruszto-
wań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ci-
śnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi naprawcze 
urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi 
naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze w zakresie 
elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie 
pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, 
Usługi naprawy i konserwacji okularów, Usługi naprawy ko-
tłów, Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi oczysz-
czania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawia-
nia mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżnia-
nia [czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi przepompowywa-
nia cieczy, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, 
Usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, Usłu-
gi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia prze-
stępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu 
ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstruk-
cji drewnianych], Usługi suchych doków, Usługi układania 
przewodów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów nie-
bezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakre-
sie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalo-
wania kotew do murów szczelinowych, Usługi w zakresie 
kontroli erozji gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu 
weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowa-
nia i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie montażu ruszto-
wań, Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie 
napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewodów, 

Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Usługi w za-
kresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie 
oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie okrywa-
nia [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych 
w celu ich konserwacji, Usługi w zakresie powlekania w celu 
konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn okręto-
wych, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instala-
cji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie po-
wlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu na-
prawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, 
Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania 
ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi za-
bezpieczania przed korozją, Usługi zabezpieczania przed 
wilgocią, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania na-
wierzchni, Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usu-
wanie azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usłu-
gi czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie 
wycieków, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Utrzymanie 
i konserwacja kręgielni, Wciąganie maszyn związanych z in-
stalacją, naprawą i budownictwem, Wiercenie, Wykonywa-
nie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie ob-
rzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana bate-
rii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i kon-
serwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do steryli-
zacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie 
wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, 
Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków, 
Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodne-
go, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i kon-
strukcyjnych, Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie 
szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie sza-
lunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznosze-
nie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie tym-
czasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świe-
żym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, 
Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geoter-
micznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, 
Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Zna-
kowanie poziome dróg.

(210) 539893 (220) 2022 02 15
(731) KOWALIK SZYMON, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Simon Blacksmyth
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe 
z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty 
DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty winylowe, Muzyczne 
nagrania wideo, Nagrane dyski wideo, Książki audio, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania, Publikacje elektroniczne, Okulary 
przeciwsłoneczne, 16 Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
21 Kubki do napojów, 25 Koszulki z nadrukami, Bluzy dreso-
we, Bluzy z kapturem, Topy [odzież], Koszulki bez rękawów, 
T-shirty z krótkim rękawem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie 
dresowe, Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki wierzchnie, Czapki z daszkiem, Czapki 
dziane, Rękawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za po-
mocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publi-
kowanie plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci 
książek, Organizowanie festiwali, Występy grup muzycznych 
na żywo, Koncerty muzyczne na żywo, Pisanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki dla 
osób trzecich, Udostępnianie publikacji elektronicznych.
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(210) 539908 (220) 2022 02 16
(731) MAGIERA KRZYSZTOF, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUND OF GRAVITY

(531) 16.01.16, 27.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizacja imprez sportowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organiza-
cja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez kul-
turalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy 
rozrywkowe, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja bi-
letów na imprezy rozrywkowe, Świadczenie usług sprzedaży 
biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywko-
we, sportowe i kulturalne, Usługi informacyjne dotyczące bi-
letów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, Usługi doradcze w zakresie or-
ganizowania imprez sportowych, Rezerwowanie osobistości 
sportu na imprezy (usługi organizatora), Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi klubów sportowych, Usługi roz-
rywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, Usługi rozrywkowe w zakresie spor-
tów elektronicznych, Usługi rozrywkowe w postaci wyda-
rzeń sportowych, Usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za mia-
stem [country club], Usługi rezerwacji i przedsprzedaży bile-
tów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi 
sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi świadczone 
przez parki sportowe, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, 
Usługi w zakresie e-sportu, Usługi w zakresie rozrywki spor-
towej, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury.

(210) 539951 (220) 2022 02 16
(731) SZYMANI ELIZA KOLLAM_ART, Bogdaszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kollale

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], 
Opaski na szyję [części odzieży], Apaszki [chustki], Chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Odzież 
dziecięca, 26 Spinki do włosów, Spinki-szczęki [akcesoria 
do włosów], Spinki [wsuwki] do włosów, Spinki zatrzaskowe 
[akcesoria do włosów], Wsuwki [spinki do włosów], Elastycz-
ne opaski do włosów, Gumki do kucyków i wstążki do wło-
sów, Gumki do włosów, Kokardy do włosów, Broszki [do-
datki do ubrań], Dekoracyjne akcesoria do włosów, Guziki 
ozdobne.

(210) 539955 (220) 2022 02 16
(731) BONKOWSKI PAWEŁ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Pravincja
(510), (511) 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych.

(210) 539957 (220) 2022 02 16
(731) MUKOVIĆ JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jutro

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, Koktajlbary, Oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi bar-
manów, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
koktajlbarów, Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Winiarnie, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 539963 (220) 2022 02 17
(731) JACHNA PAULINA PAULINA JACHNA KANCELARIA 

RADCY PRAWNEGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DKLAW
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biz-
nesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysło-
wym w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo bizne-
sowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchi-
singu, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo go-
spodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębior-
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stwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior-
stwami, Doradztwo w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, Konsultacje dotyczące 
zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć 
w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje specjali-
styczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakre-
sie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przed-
siębiorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, 
Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Po-
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowa-
niem biznesowym, Porady i informacje dotyczące zarządza-
nia przedsiębiorstwami, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze 
w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie planowa-
nia handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
handlowego, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem 
danych, Usługi doradcze związane z elektronicznym prze-
twarzaniem danych, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi 
doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania 
transakcji handlowych, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, 
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego 
za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacji biznesowych 
dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi kon-
sultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usłu-
gi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie plano-
wania biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi w zakre-
sie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, Za-
rządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego, Informacje i doradztwo 
w zakresie handlu zagranicznego, Negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Usługi doradcze związane z transakcja-
mi handlowymi, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania 
towarów i usług, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikacja tekstów w postaci nośników 

elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Redagowanie tekstów 
pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla-
mowe, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Świadcze-
nie usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ust-
ne, Usługi tłumaczenia symultanicznego, Usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych i pisemnych, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczą-
ce przesyłania danych, 45 Badania prawne, Badania w zakre-
sie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakre-
sie informacji prawnych, Audyty zgodności z przepisami, 
Audyty zgodności z prawem, Doradztwo dotyczące licen-
cjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące 
ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące 
udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczące 
własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 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 w spo-
rach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Do-
radztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patento-
wą, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane 
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane 
z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z osobisty-
mi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją 
nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własno-
ścią intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie infor-
macji prawnych, Eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi praw-
ne], Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie 
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Licen-
cjonowanie baz danych [usługi prawne], Konsultacje z zakre-
su zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi praw-
ne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań 
patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci 
z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycz-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowa-
nie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autor-
skich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności inte-
lektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z programami, produk-
cjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi 
prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi 
prawne], Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie 
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praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawne-
go, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Po-
moc prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, 
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, 
Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem 
praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane 
z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi dorad-
cze dotyczące zagadnień prawnych, Przenoszenie tytułu 
własności, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użyt-
kowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], 
Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o reje-
strację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Spraw-
dzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności 
z prawami i regulacjami, Świadczenie usług w zakresie badań 
prawnych, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności 
intelektualnej, Udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie 
informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informa-
cji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie infor-
macji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, 
Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, 
Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji opro-
gramowania, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbi-
trażowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi 
asystentów prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, 
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], Usługi doradztwa w zakresie własności intelek-
tualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi 
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalaz-
ców, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej 
dla organizacji non-profit, Usługi informacji prawnej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagad-
nień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwe-
stii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów 
handlowych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi po-
mocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące licen-
cji, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne 
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi praw-
ne pro bono, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów 
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi praw-
ne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw au-
torskich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw do emisji, Usługi prawne związane z ochroną i wyko-
rzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, tele-
wizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związa-
ne z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi praw-
ne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi 
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych 
związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo 
i muzycznymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczenia-
mi z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców praw-
nych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
w zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Uwie-
rzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi prawne.

(210) 539965 (220) 2022 02 17
(731) JACHNA PAULINA PAULINA JACHNA KANCELARIA 

RADCY PRAWNEGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DK LAW
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębior-
stwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zbywania firm, 
Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza-
niem danych, Doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumen-
tacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsul-
tacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, 
Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym 
zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące orga-
nizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w związku z planowaniem biznesowym, Porady i informacje 
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze i informacyjne w zakre-
sie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze 
w zakresie planowania handlowego, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze zwią-
zane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi do-
radztwa biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie przygo-
towywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie za-
rządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi 
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konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodze-
nia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie 
strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości 
działania, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, Zarządzanie i doradztwo w sprawach 
działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji i świad-
czenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, 
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ne-
gocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi do-
radcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, 41 Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja tekstów w posta-
ci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publiczne-
go i spraw socjalnych, Publikowanie dokumentów, Publiko-
wanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Reda-
gowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-
-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia 
językowe ustne, Usługi tłumaczenia symultanicznego, Usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospo-
darczą, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe 
dotyczące przesyłania danych, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 45 Badania prawne, 
Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszu-
kiwanie] w zakresie informacji prawnych, Audyty zgodności 
z przepisami, Audyty zgodności z prawem, Doradztwo doty-
czące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo 
dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo do-
tyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektu-
alnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą tele-
wizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo w spo-
rach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Do-
radztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patento-
wą, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane 
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane 
z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z osobisty-
mi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją 
nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własno-
ścią intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie infor-

macji prawnych, Eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi praw-
ne], Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie 
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Licen-
cjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi praw-
ne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi praw-
ne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań 
patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci 
z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycz-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowa-
nie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autor-
skich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności inte-
lektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z programami, produk-
cjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi 
prawne], Konsultacje z zakresu zarządzania własnością inte-
lektualną, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Sporzą-
dzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie standardów i prak-
tyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, 
Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Udostępnia-
nie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, Udzielanie informacji do-
tyczących usług prawnych, Udzielanie informacji na temat 
praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji w zakre-
sie kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie in-
formacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi alterna-
tywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi asystentów 
prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi dorad-
cze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uni-
wersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w za-
kresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi do-
radztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji 
non-profit, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, 
Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi pomocy w spra-
wach spornych, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi 
prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne pro bono, 
Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakre-
sie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawa-
mi własności intelektualnej, Usługi prawne związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne zwią-
zane z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi praw-
ne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, Usłu-
gi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi 
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw au-
torskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych 
i muzycznych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzy-
stywaniem praw do transmisji, Usługi prawne związane 
z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z pro-
dukcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, 
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usłu-
gi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi reje-
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stracyjne (prawne), Usługi w zakresie badań prawnych, Usłu-
gi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie sporów 
sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia pro-
cesowego w sporach sądowych, Uwierzytelnianie doku-
mentów prawnych, Usługi prawne.

(210) 540001 (220) 2022 02 17
(731) FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) worldskills

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.12

(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Publi-
kacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Dyski optyczne, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Kasety 
wideo, Kodowane karty magnetyczne, Karty magnetyczne 
kodowane, Optyczne nośniki danych, Płyty kompaktowe 
[audio-wideo], Płyty kompaktowe, Programy komputerowe, 
Programy komputerowe nagrane, 16 Afisze, plakaty, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma 
[periodyki], Diagramy, Fotografie [wydrukowane], Fotografie, 
Gazety, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Katalogi, Koperty 
[artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Materiały druko-
wane, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia, Ołówki, Pe-
riodyki [czasopisma], Prospekty, Szablony [artykuły piśmien-
ne], Ulotki, 35 Agencje reklamowe, Badania biznesowe, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii 
publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo pro-
fesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Mar-
keting ukierunkowany, Organizowanie targów handlowych, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-

line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi marketingowe, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, 
Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kur-
sy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie kon-
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów 
e-sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Pro-
dukcja programów radiowych lub programów telewizyj-
nych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), Sprawdziany edukacyjne, Tworzenie 
podcastów, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły, Usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi trenerskie, Usługi 
w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyj-
nych, Wyższe uczelnie [edukacja], Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.

(210) 540022 (220) 2022 02 18
(731) GALLA-MILEWSKA MARTYNA, Dybowo
(540) (znak słowny)
(540) mille
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 536791, 537948, 538513, 539078, 539079, 539404, 539535, 539536, 539538, 539541, 539542, 539543, 539544, 
539545, 539546, 539549, 539648, 539650, 539651, 539656, 539657

2 539404

3 534391, 535993, 537576, 538493, 538523, 538697, 538863, 538989, 538994, 539072, 539224, 539381, 539414, 
539416, 539472, 539527, 539535, 539536, 539538, 539541, 539542, 539544, 539545, 539546, 539549, 539589, 
539648, 539650, 539651, 539656, 539657

4 537224, 537505, 539527, 539543

5 533394, 533395, 535993, 536634, 537093, 537110, 537112, 537576, 537577, 538065, 538066, 538067, 538068, 
538352, 538416, 538523, 538529, 538697, 538863, 538946, 538951, 539072, 539078, 539079, 539130, 539224, 
539305, 539361, 539396, 539414, 539416, 539563, 539584, 539604

6 526077, 533394, 533395, 539108, 539360, 539373, 539374, 539453, 539463

7 533394, 533395, 534258, 536953, 537525, 538513, 539360, 539373, 539374, 539539, 539670, 539841

8 526077, 533394, 533395, 534258, 538482, 538483, 538484, 538523

9 490010, 526077, 532430, 532594, 532595, 532601, 533386, 533394, 533395, 535698, 536064, 536102, 536814, 
536855, 536859, 536953, 537089, 537525, 537700, 538183, 538476, 538482, 538483, 538484, 538513, 538542, 
538548, 538582, 538798, 538815, 538924, 538983, 539032, 539065, 539072, 539218, 539273, 539486, 539506, 
539508, 539509, 539523, 539574, 539893, 540001

10 537093, 537738, 538523, 538582, 538913, 539224, 539414, 539416, 539510

11 533394, 533395, 538495, 538513, 538697, 538785, 538790, 539072, 539133, 539134, 539463, 539470

12 533394, 533395, 536953, 538226, 538489, 539366, 539373, 539374, 539446, 539453, 539475

13 538482, 538483, 538484

14 538494, 539359

16 531856, 532601, 533394, 533395, 535589, 536064, 536102, 536855, 536859, 537660, 538451, 538582, 538584, 
538697, 538815, 539187, 539460, 539506, 539527, 539535, 539536, 539538, 539541, 539542, 539544, 539545, 
539546, 539549, 539574, 539582, 539648, 539650, 539651, 539656, 539657, 539893, 540001

17 533394, 533395

18 533394, 533395, 536634, 537443, 538697, 539247, 539249, 539359, 539510, 539527

19 538494, 538513, 538780, 539363, 539387, 539404, 539453, 539475

20 533394, 533395, 538384, 538513, 538697, 538780, 539210, 539360, 539463, 539470

21 533394, 533395, 536855, 536859, 537053, 538493, 538513, 538523, 538697, 539210, 539393, 539463, 539527, 
539643, 539893

22 533394, 533395, 538482, 538483, 538484, 539475

24 533394, 533395, 536634, 538482, 538483, 538484, 538697

25 531108, 534391, 536064, 536634, 537443, 537738, 538352, 538416, 538490, 538523, 538697, 538983, 539063, 
539101, 539102, 539247, 539249, 539298, 539306, 539359, 539495, 539500, 539508, 539509, 539574, 539893, 
539951, 540022

26 533394, 533395, 537443, 538513, 539951

27 533394, 533395, 538523, 538780, 539463, 539474

28 536855, 536859, 537053, 538352, 538416, 538500, 538523, 539063, 539393, 539429, 539430, 539434, 539435, 
539437, 539438, 539453, 539463

29 516211, 534848, 538065, 538066, 538067, 538068, 538436, 538511, 538864, 538865, 538979, 539033, 539131, 
539154, 539214, 539392, 539645
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30 516211, 535305, 537605, 538065, 538066, 538067, 538068, 538979, 539033, 539037, 539154, 539213, 539214, 
539392, 539535, 539536, 539538, 539541, 539542, 539544, 539545, 539546, 539549, 539645, 539648, 539650, 
539651, 539656, 539657

31 538985, 539131, 539214, 539239, 539564

32 533669, 535698, 538065, 538066, 538067, 538068, 538352, 538416, 538523, 538979, 539033, 539131, 539154, 
539580

33 529822, 535698, 538051, 539575, 539577, 539669, 539955

34 535698, 535935, 537041, 538726, 538731, 538733, 538742, 538744

35 455741, 490010, 520385, 525843, 525844, 526077, 531108, 532594, 532595, 532601, 532684, 534391, 534848, 
535935, 536102, 536855, 536859, 536989, 537214, 537216, 537391, 537443, 537505, 537525, 537660, 537771, 
538122, 538352, 538416, 538451, 538460, 538489, 538490, 538491, 538495, 538523, 538542, 538548, 538580, 
538582, 538584, 538697, 538780, 538815, 538864, 538865, 538979, 539031, 539034, 539051, 539154, 539187, 
539210, 539213, 539214, 539228, 539247, 539249, 539295, 539296, 539297, 539299, 539343, 539354, 539359, 
539379, 539387, 539389, 539458, 539460, 539474, 539475, 539479, 539480, 539502, 539506, 539527, 539535, 
539536, 539538, 539539, 539541, 539542, 539543, 539544, 539545, 539546, 539549, 539564, 539587, 539592, 
539595, 539601, 539648, 539650, 539651, 539963, 539965, 540001

36 507714, 520385, 525841, 525842, 525843, 525844, 526077, 532601, 537391, 537505, 537660, 538113, 538122, 
538129, 538130, 538131, 538476, 538542, 538548, 538582, 538707, 539036, 539295, 539296, 539297, 539306

37 526077, 532430, 532601, 537505, 537754, 537771, 537948, 538113, 538122, 538129, 538130, 538131, 538489, 
538492, 538537, 538766, 538998, 539360, 539379, 539395, 539397, 539539, 539578, 539841

38 490010, 532430, 532594, 532595, 532601, 537660, 538183, 538983, 539218, 539295, 539296, 539297, 539479

39 490010, 507714, 526077, 532601, 534848, 537214, 537216, 538081, 538082, 538579, 538979, 539036, 539354, 
539502, 539527

40 526077, 535589, 537053, 537754, 538065, 538066, 538067, 538068, 538489, 538582, 539213, 539643

41 485175, 490010, 507714, 516211, 525841, 525842, 525843, 525844, 526077, 532358, 532430, 532594, 532595, 
532601, 533386, 534391, 535830, 536102, 536493, 537070, 537093, 537214, 537216, 537230, 537898, 538335, 
538336, 538523, 538582, 538584, 538755, 538768, 538798, 538815, 538924, 538979, 538983, 538998, 539032, 
539187, 539204, 539228, 539298, 539362, 539370, 539371, 539388, 539390, 539460, 539479, 539500, 539506, 
539508, 539509, 539523, 539525, 539527, 539557, 539564, 539573, 539574, 539592, 539599, 539600, 539602, 
539773, 539893, 539908, 539963, 539965, 540001

42 490010, 526077, 532430, 532601, 532684, 535935, 537754, 537948, 538183, 538451, 538476, 538582, 538798, 
538815, 539032, 539108, 539218, 539295, 539296, 539297, 539360, 539480, 539543

43 507714, 516211, 536869, 537214, 537216, 537505, 537730, 537757, 538065, 538066, 538067, 538068, 538122, 
538460, 538979, 539036, 539037, 539051, 539285, 539392, 539528, 539573, 539957

44 507714, 526077, 532601, 534391, 534826, 536814, 537093, 537632, 538065, 538066, 538067, 538068, 538336, 
538398, 538491, 538569, 538582, 538584, 539187, 539369, 539375, 539376, 539377, 539381, 539389

45 520385, 531856, 532601, 535055, 538384, 538491, 538798, 539065, 539295, 539296, 539297, 539506, 539839, 
539963, 539965
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

35’ IQOS VEEV ŁADOWANIE W 35 MINUT 537041

β-dermin CLINIQUE 538994

abart.pro 539486

ADRESUJEMY MARZENIA 537391

AKADEMIA SŁYSZENIA 539389

AL BAIK 537730

AL BAIK 537757

ALLSUN NUTRITION 539396

ALOHA 537632

ALTEGO 539031

ALTEGO 539034

Amareno Moda 539359

AMAZON AWARE 538697

AMETRIX 538494

AQUA HABITAT 538513

ARTEMIS 538483

asthma 539509

Atpol 538780

AUDYTEL 539458

AUROPROFEN 539130

Autoparts 536953

AVO 538785

AZYMUT 539523

BAJKOWY DWOREK 532358

BAL SELEDYNOWY 538768

bee.PL 539527

BEER TO GO 539051

BERKANO DESIGN 538451

Big little stories 536634

BIGCITYLAB BEAUTYMARKET 539595

bikedoo 537230

BIURO PODRÓŻY FOKUS 538579

BLACK PUSS 539542

BLAKARDO GALANTERIA  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ 537443

Blu Baby 538529

BojGum 539379

BOKSER 538416

bongo 539580

BORDO SZPAK 539544

BOSCO 539528

BTC MASZYNY STOLARCZYK 539539

BUTRYSAL 538946

BYKU 538352

carmotion accessories 533394

carmotion accessories 533395

castorama smart 526077

CELIVER SLIM 539416

CHIMBA 539587

CITRONEX TRANS ENERGY 537505

CLEVERMOT 538998

Cohortes 539063

COLINSS PREMIUM BRANDS 539657

COLINSS 539656

COLOVE 539546

COVER IT 539475

CRASNOVIA 539362

Cream DONUTS & SHAKES 539392

DAWNY targ.pl 538864

DD Kancelaria Adwokacka  
Adwokat David Deczyński 535055

Dean’s College Hotel 539573

DETRI 538951

dezenfex.pl 539474

Dino 538985

DIRTY LADY 539549

DJ LUKAS 539204

DJ Mentor 539773

DK LAW 539965

DKLAW 539963

Dokioki 538798

Dolina Spokoju 538384

doux-doux 539510

dr lifestyle 539187

DRAGON 539535

DRIVER 539305

Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE  
NASZE POLSKIE KIEŁBASA MYŚLIWSKA  
na deskę wędlin BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU  
MONOSODOWEGO Wyprodukowano  
w Polsce z mięsa wieprzowego  
pochodzącego z UE. 534848

DUOLINGO 539032

DYSPENSA 538460

EDO  EKOLOGICZNE  
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE 538584

EICHENFASS 538051

ELF MONKEY 538484

eliBRI 538815

Envio Rental Car 538081
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Envio Rental Car. Komfort bliżej Ciebie. 538082

episteme 537070

e-pojazdy.com 538226

e-PWE 539297

ES’TE ESTETICA 534826

FEEDERLAND 539299

Fenbro 537771

FERMENT KIŚCIA 539545

Finezza 529822

FIZJOOXY FIZJOTERAPIA KOMORA  
HIPERBARYCZNA EMS 539369

flexLOGIK 539108

Flod 539079

FLOW AFRICA ADVENTURE 539502

Flowershock 539564

FUNDACJA ZIKARON 536493

FXMAG 537660

G 538493

GastroSept R51 537112

GastroSept 537110

GLAM SKIN 538989

GO2NFT by SkeyNetwork 538476

GYMTASTIC 538523

H HOMEHOOD 539463

H2 poland.eu 539390

Hartglas 538489

HASTER 538495

HIMEDIC 539584

hopa park 539557

I IZZARI fashion 539101

IDEPROST MEN 539414

Iglotex fresh HoReCa 539214

Impilo FUNDACJA PROZDROWOTNA 538336

Impro TEATR KOMEDII W ŁODZI 538755

Izzari 539102

JAMA & FRIENDS 538569

JESIKA 538983

JLN TECHNOLOGY SYSTEMS 539065

JOBESTO 539343

JOKER BARBER BUS 539381

Juliette imię piękna 539393

jutro 539957

juwi REMONT 539395

KANCELARIA ADWOKACKA  
ŁUKASZ MICHAŁ TECŁAW 539839

KANCELARIA DORADCA r. zał. 1998 531856

KANCELARIA MAGNET ROZUMIEMY  
WARTOŚĆ BIZNESU 520385

KARL KLARK 539500

KARTY POTENCJAŁU 539582

Kersten 538580

KLIK TRIX 539434

KLIK TRIX 539435

KLOCKOWNIA 485175

kollale 539951

LEŚNA ŻABA 539651

LEVALLEGRA 539224

Lewitacja 539592

Life Spot 539036

LIKOPEN PRO ANTYOXIDANT  
DRINK LKPN PRO 538067

LILAMI 539495

LKPN PRO 538065

LUXEMIA 538491

LYCOPEN PRO ANTYOXIDANT  
DRINK LKPN PRO 538068

LYCOPENE PRO ANTYOXIDANT  
DRINK LKPN PRO 538066

MaCaffe 539213

MAD 537089

MAGNO-Z 539429

MAGNO-Z 539430

Makłowicz i Synowie 539154

Mała Finlandia  
Alternatywna Szkoła Podstawowa 539371

Mała Finlandia 539370

MAM GO FPYSKU 539648

Marcyś Milk Mozzarella 538436

MARIONETKA 539650

matodress 537738

MAWAMED 539446

Mazowianka 539373

MEDALIONY POLSKIE 490010

Mery’s Teapot 537605

MIEJSCE NA TWÓJ CZAS 507714

mille 540022

MIND AND BODY WORK 534391

MISTRZOSTWA POLSKI W BARBERINGU  
im. Mario Mayera W.B.A. 539376

MISTRZOSTWA ŚWIATA W BARBERINGU  
im. Mario Mayera W.B.A. 539377

MISTRZOSTWA ŚWIATA WE FRYZJERSTWIE 
im. Mario Mayera W.B.A. 539375

MORTAL CODING 538924

MOSBITO SENSI 539072

MotoBieda 539574

MOYCI 539589

musicodex 539506

my LUXE 539249

my 539247

N notra 538537

N NOWA CZĘSTOCHOWA 538130

N NOWA DEWELOPER 538131

N 538113
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na mnie DZIAŁA 539298

Nasu 539470

NASZ WROCŁAW 537214

NASZ WROCŁAW 537216

natural taste for animals 539239

NATURALNY ANTYGRYPIN 539604

NEO REMONT JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW 539397

NEXE new line 539134

NEXE 539133

Niebieska Ciuchcia Przedszkole 535830

NITRO STORM 539361

Nowa Deweloper 538129

NOWOCZESNY POŚREDNIK.PL 538542

OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE 539643

OLMET 534258

P2 535698

PajączekV11 537576

PAO POLSKA AKADEMIA OKULISTYKI 537093

PATROL4U 538766

PETROMET 539841

PhytoDerma 538863

PIANOTWORY 455741

PIERWSZA RANDKA 539538

PIWO ZATORSKIE 533669

POGADUSZKI 536814

POLADA Polska Agencja Antydopingowa 539228

polsat box go 532595

polsat go 532594

POLSKA FEDERACJA RYNKU  
NIERUCHOMOŚCI 525842

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami  
POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU  
NIERUCHOMOŚCI 525844

POWERPLAY 539601

PRACAKIEROWCA.PL 539354

Pravincja 539955

PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z O.O. 538707

przyczepy LIDER 539366

PULPEX 539363

Pupilove przebieranki 539438

PURE-Q 539404

PYSZNIAKI 539131

PZU Pakiet Wyższa Emerytura 539295

PZU PWE 539296

ReFiltration AD AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ 537948

RGD Blue 100s 538731

RGD Blue BIRD 538742

RGD Bright BUTTERFLY 538744

RGD Pink FLOWER 538733

RGD Red 100s 538726

RITBET 539387

Rolka SUSHI 536869

Ruko 538500

Ryby z Mazur 538511

Rytuał Uśmiechu 538582

SÉNSMI 535993

SERNIK MAMUSI 535305

SERWIS UNIVERS 539578

SICOL 536791

SIEWCY LEDNICY 533386

Simon Blacksmyth 539893

SIRENE 538398

SME Banking TV 539479

SNOWPEAK 538482

SOUND OF GRAVITY 539908

soundscape 539525

SPINBALL 539437

STARY MŁYN FRYKASY 539033

STARY MŁYN PIEROGARNIA 538979

STARY MŁYN PIEROGOBUS 539037

stickitex PREMIUM TEXTILE STICKERS 535589

stodesek 539210

Style COUTURE 537053

SUPERSI 538335

S-VOLT 537525

SZMUGLER 539541

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 538548

T LOCK 539218

T.A.T.U. & ZANARDI & Dishe 538490

TADEX-BUD 538492

TaxAbout.pl aby zrozumieć podatki 539388

TD Tech 538183

TEC 2000 537224

TENDERIKKA 539472

TESORO 539453

Thanks for the help 539306

TI 531108

TOP SERVICE 539360

TREMONTI SKI & BIKE RESORT 538122

tripout. 537700

UrinoseptU89 537577

UROKI 539645

useme 539480

Vinotel 539285

Virgin 536064

Volt 539078

VOLTMAX 539273

VOVO 538790

WARSOWIN 539575

WARSOWIN 539577

WAWEL 539669

WelBodyMat 538913

Wędzarnia gospodarza.pl 538865
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WHAT’S YOUR FLAVOUR 535935

WIMA 539670

windoorexpert 536102

WKM energia 539543

wojtowicz.eu 532430

Woman’s Worth 536989

worldskills 540001

Y2M 539600

YES2MOVE 539599

YES2MOVE 539602

Zarządca Nieruchomości  
POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU  
NIERUCHOMOŚCI 525843

ZERO IN 537754

ŻÓŁTY BOLEC 539536



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.

709443 VERUM (2022 01 19) 5
950487 VERUM PlantaFibra (2022 01 19)

CFE: 27.05.10 5, 29
1066003 MAURO LEONE (2022 01 25) 18, 25, 35
1123585 2022 01 20)

CFE: 15.07.11, 25.03.01, 
28.05.00, 29.01.13

6, 7, 35, 37, 40

1390650 APL (2021 12 30)
CFE: 05.03.15, 29.01.14 3, 5, 16, 29, 30

1403808 GOLDEN TRAIL (2022 01 06) 25, 35, 41
1437967 FH FELIX HARDY (2021 12 24)

CFE: 27.05.10 25
1492772 MIRO (2019 05 14, 2018 11 20) 9, 42
1494771 VELLSAM (2022 01 26) 1
1511775 ASSETLY (2019 09 03) 9, 35, 36, 41, 42
1602855 1AK (2022 01 11)

CFE: 01.01.02, 26.03.23, 
27.05.17, 27.07.11

9, 35

1639283 BE / NU (2022 01 07) 5,
1642766 2021 12 13)

CFE: 26.13.25 12
1642868 Propeller (2021 08 10, 2021 07 21) 33
1642898 AUCTIONNOW (2021 12 02) 35
1642960 obode (2021 11 22, 2021 10 22)

CFE: 27.05.01 7, 9, 35
1642964 Itidy (2021 12 03)

CFE: 02.09.01, 27.05.01 3
1642965 2021 12 03)

CFE: 01.07.06, 05.03.16, 28.03.00 3
1642967 LEME (2021 12 14)

CFE: 27.05.01 34
1642969 ANTAISOLAR (2022 01 10)

CFE: 27.05.01 6
1642996 DAILY BOX (2021 12 17) 5
1643022 AGIPOL (2022 01 03)

CFE: 27.05.17 17

1643034 PGYTECH (2021 12 07)
CFE: 27.05.01 9, 18

1643130 demontha (2021 01 26)
CFE: 27.05.01 20

1643272 CRAFTER 
(2021 09 09, 2021 08 02)

35, 37, 40, 42

1643275 KEKO (2021 12 01)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12 1, 7, 9, 42

1643349 RODLO (2021 11 03)
CFE: 26.03.23, 26.04.16, 
26.13.25, 29.01.12

16, 35, 41

1643431 Find N (2021 08 04, 2021 05 27) 35
1643485 SUSHIKO (2021 10 13) 29, 30, 35, 39, 43
1643621 ODAK PCB (2021 06 09)

CFE: 26.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14 9
1643649 GLORIOUS (2021 12 10, 2021 11 16)

CFE: 02.01.01, 27.05.01 9
1643817 Techderm (2021 12 14)

CFE: 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01 10
1643869 2021 11 01)

CFE: 02.01.01, 04.05.21, 27.05.21, 28.01.00 24
1643939 SYMBIO (2021 12 02, 2021 06 22)

CFE: 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12 31, 35, 42
1644034 Kazayak (2021 12 10)

CFE: 03.07.06, 27.05.17, 29.01.12 33
1644083 PELONIS (2021 07 07, 2021 01 07)

CFE: 27.05.01 7, 9, 11, 21
1644113 GAMIOCENE  

(2021 09 18, 2021 07 07)
9, 35, 41

1644225 LEME (2021 12 14)
CFE: 27.05.01 34

1644344 YKM (2021 09 06)
CFE: 01.05.02, 26.04.18, 27.05.24 6

1644372 Soofty Drink (2021 12 13, 2021 07 01) 32, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1494771, 1643275 

3  1390650, 1642964, 1642965 

5  709443, 950487, 1390650, 1639283, 1642996 

6  1123585, 1642969, 1644344 

7  1123585, 1642960, 1643275, 1644083 

9  1492772, 1511775, 1602855, 1642960, 1643034, 1643275, 1643621,
 1643649, 1644083, 1644113 

10  1643817 

11  1644083 

12  1642766 

16  1390650, 1643349 

17  1643022 

18  1066003, 1643034 

20  1643130 

21  1644083 

24  1643869 

25  1066003, 1403808, 1437967 

29  950487, 1390650, 1643485 

30  1390650, 1643485 

31  1643939 

32  1644372 

33  1642868, 1644034 

34  1642967, 1644225 

35  1066003, 1123585, 1403808, 1511775, 1602855, 1642898, 1642960,
 1643272, 1643349, 1643431, 1643485, 1643939, 1644113, 1644372 

36  1511775 

37  1123585, 1643272 

39  1643485 

40  1123585, 1643272 

41  1403808, 1511775, 1643349, 1644113 

42  1492772, 1511775, 1643272, 1643275, 1643939 

43  1643485



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.

532127 DORCZUK JAROSŁAW
2021 11 24 29

532917 Daimler AG
2021 12 13 25

518815 STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 01 18 6, 19, 37, 40, 42

534166 DISNEY ENTERPRISES, INC.
2022 01 24 43

534691 ALCHYMIST s.r.o.
2022 01 25 35, 43

534700 S. TOUS, S.L.
2022 02 02 18

534701 S. TOUS, S.L.
2022 02 02 18

534702 S. TOUS, S.L.
2022 02 02 18

534703 S. TOUS, S.L.
2022 02 02 18

534704 S. TOUS, S.L.
2022 02 02 18

533556 Ellesse International S.p.A.
2022 02 08 25

534358 SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 15 4, 35, 39, 40

534359 SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 15 4, 35, 39, 40

532034 BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 07 25, 35

534084 INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA
2022 02 08 9, 25, 28

535366 DAF Trucks N.V.
2022 02 14 7

535974 CRIS CONF. S.P.A.
2022 02 16 18


	Ogłoszenia  o  zgłoszonych  w  Polsce 
znakach  towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym 
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
Międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej


