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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 4 kwietnia 2022 r. Nr ZT14

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) 483626 (220) 2018 03 16
(731) MOTHER NATURES DAIRY PRODUCTS INC., Miami, US
(540) (znak słowny)
(540) MOTHER NATURE&#39;S
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt.

(210) 514953 (220) 2020 06 19
(731) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACE-COV

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.18
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycz-
nych, 42 Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego 
uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 519836 (220) 2020 10 22
(731) SOPOCKI DOM AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Aukcja Sztuki XXI wieku
(510), (511) 16 obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje dzieł 
sztuki, albumy, katalogi, 35 organizowanie aukcji, prowadzenie 
aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem internetu, organizowanie wystaw w celach handlowych, 
prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlo-
wych online, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki 
w celach komercyjnych lub reklamowych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży online, dzieł sztuki, 
biżuterii, wyrobów artystycznych, katalogów, albumów, sztuć-
ców, broni białej, broni palnej, wyrobów jubilerskich, akwareli, 
banknotów, fotografii [wydrukowanych], litograficznych dzieł 
sztuki, obrazów i zdjęć, rysunków, rzemiosła artystycznego, 
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, informacja 
handlowa, usługi w zakresie zamówień online, promowanie 
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-
line za pośrednictwem strony internetowej, 41 usługi galerii 
sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednic-
twem łączy telekomunikacyjnych, wystawy sztuki, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 524548 (220) 2021 02 12
(731) STEFAŃSKI JAKUB, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domzpaneli

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Belki budowlane z metalu, Blacharskie mate-
riały budowlane, Budowlane elementy konstrukcyjne z me-
talu, Budowlane materiały metalowe, Cegły budowlane 
(Metalowe -), Fryzy [elementy budowlane z metalu], Gotowe 
elementy budowlane [metalowe], Konstrukcje budowlane 
z metalu, Markizy metalowe [materiały budowlane], Mate-
riały budowlane (metalowe), Materiały metalowe na rusz-
towania budowlane, Metalowe elementy budowlane, Me-
talowe komponenty budowlane, Metalowe komponenty 
budowlane w postaci płyt, Metalowe komponenty budow-
lane do budowy sklepień łukowych, Metalowe konstrukcje 
budowlane, Metalowe materiały budowlane, Metalowe ma-
teriały budowlane w postaci płyt, Metalowe materiały bu-
dowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały budowlane 
w postaci paneli, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe, modułowe elementy budowlane, 
Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Me-
talowe, przenośne konstrukcje budowlane, Metalowe, struk-
turalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe, struktu-
ralne elementy budowlane, Metalowe, strukturalne ramy bu-
dowlane, Metalowe szkielety budowlane, Metalowe tektury 
budowlane posiadające właściwości izolacyjne, Modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, Odlewy budowlane ze sto-
pów metali, Odlewy budowlane z metali, Ogniotrwałe mate-
riały z metalu [materiały budowlane], Okładziny budowlane 
[metalowe], Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Platformy budowla-
ne [konstrukcje] z metalu, Prefabrykaty budowlane z metalu, 
Prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażo-
we, Produkty budowlane z metalu, Rusztowania budowla-
ne z metalu, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
Stalowe materiały budowlane, Stropy [metalowe materiały 
budowlane], 19 Belki budowlane (Niemetalowe -), Betonowe 
elementy budowlane, Drewniane płyty budowlane, Beto-
nowe materiały budowlane, Bloczki budowlane zawierają-
ce materiały izolacyjne, Budowlane (Drewno -), Budowlane 
elementy z betonu, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 
Budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, Cegły budowlane (Nie-
metalowe -), Cegły budowlane (Szkło -), Części budowlane  
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(Niemetalowe -), Deski budowlane wykonane z drewna i ży-
wic wodoodpornych, Deski [drewno budowlane], Desko-
wanie budowlane, Deskowanie budowlane niemetalowe, 
Drewno budowlane, Elementy budowlane (Niemetalowe -) 
w postaci płyt, Elementy budowlane prefabrykowane (Nie-
metalowe -), Elementy budowlane z imitacji drewna, Ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, Gotowe 
betonowe elementy budowlane, Listwy budowlane (Nieme-
talowe -), Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, 
Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane 
na bazie wapna, Materiały budowlane niemetalowe o wła-
ściwościach akustycznych, Materiały budowlane niemeta-
lowe, Materiały budowlane z drewna, Materiały budowlane 
z kamienia naturalnego, Materiały budowlane z materiałów 
z tworzyw sztucznych, Materiały budowlane z tworzyw 
sztucznych wzmocnione włóknem, Materiały budowlane 
z włókien mineralnych, Materiały budowlane ze sztuczne-
go kamienia, Niemetalowe budowlane elementy fasadowe, 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, Niemetalowe modułowe elementy budowlane, Nieme-
talowe szkielety konstrukcji budowlane, Ogniotrwałe mate-
riały budowlane, niemetalowe, Płyta pilśniowa [materiały bu-
dowlane], Płyty budowlane niemetalowe, Płyty budowlane 
z tworzyw sztucznych, Półprzezroczyste panele budowlane 
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, Pomiesz-
czenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), 
Powłoki [materiały budowlane], Prefabrykowane elementy 
budowlane (Niemetalowe -), Prefabrykowane niemetalowe 
elementy budowlane do montażu na miejscu, Ramy budow-
lane niemetalowe, Zaprawy budowlane.

(210) 527912 (220) 2021 04 20
(731) CZARNECKI JEREMY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Christian Paul

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki czyszczące do butów, Środki polerujące 
do butów, Kosmetyki do butów, Aerozole czyszczące i pielę-
gnujące, Pasty do butów, Wosk do butów, Krem do butów, 
Materiały do czyszczenia i polerowania obuwia, Aerozole 
czyszczące, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, 
Preparaty do czyszczenia na sucho, Chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone 
preparatami do oczyszczania, Chusteczki nasączone prepa-
ratem do nabłyszczania skóry, Czarne pasty do obuwia, Dez-
odoranty do stóp, Mydła do czyszczenia przedmiotów wyko-
nanych ze skóry, 14 Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do wy-
robu biżuterii, Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria męska, 
Łańcuszki, Kolczyki, Naszyjniki, Bransoletki, Zegarki, Zegarki 
na rękę, Zegarki damskie, Zegarki męskie, Zegarki elektro-
niczne, Zegarki cyfrowe, Zegarki nakręcane ręcznie, Zegarki 
automatyczne, Paski do zegarków, Zawieszki, Wyroby ju-
bilerskie, Wisiorki, Szkatułki na biżuterię, Pierścionki, Spinki 
do krawatów, Spinki do mankietów, 16 Artykuły papiernicze, 
Wizytówki, Prospekty, Etykiety, Plakietki, Papiery firmowe, 
Pudełka, Pudełka papierowe, Pudełka z tworzyw sztucz-
nych, Pudełka do pakowania, Torby do pakowania, Pojemniki 
do pakowania, Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Torby papierowe, 

Torby z tworzyw sztucznych, Teczki, Serwetki, Broszury, Re-
klamowe szyldy papierowe i z kartonu, Druki, 20 Witryny wy-
stawowe, Tablice wystawowe, Tablice reklamowe, Szkatułki, 
Stoiska wystawowe, Butelki metalowe, Butelki niemetalowe, 
Dekoracje wiszące, Figurki, Meble, Poduszki dekoracyjne, Sto-
ły, Kanapy, Sofy, Krzesła, Fotele, Kredensy, Ławy, Lustra, Rega-
ły, Zestawy mebli, Komody, Szafy, Półki, Szafki, Łóżka, Gabloty, 
Garderoby, Konsole, Kosze drewniane, Kosze do przechowy-
wania, Poduszki, Plansze, Stojaki do prezentacji, 21 Jednora-
zowe pojemniki aluminiowe, Miski, Kubki, Sztućce, Noże, Wi-
delce, Łyżki, Łyżeczki, Czerpaki, Naczynia, Plastikowe pudełka 
obiadowe, Pojemniki do napojów, Zastawa stołowa, Talerze 
na przystawki, Talerze deserowe, Talerze ze szkła, Cukiernice, 
Deski do krojenia, Dzbanki, Garnki, Karafki, Kieliszki, Szklanki, 
Kubki, Sosjerki, Wazy do zup, Półmiski, Maselniczki, Wieszaki, 
Termosy najedzenie, Talerze (w tym jednorazowe), 24 Teksty-
lia, Koce, Kołdry, Ręczniki, Narzuty, Pościele, Pokrowce, Pledy, 
Poszwy, Prześcieradła, Zasłony, Tkaniny, Obrusy, 25 Odzież 
damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, Jeansy, Garnitury, 
Bluzy, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Sukienki dzienne, 
Sukienki wieczorowe, Kamizelki, Spódnice, Blezery, Swe-
try, Płaszcze, Kurtki, Okrycia wierzchnie, Marynarki, Bluzki, 
Topy, Body, T-shirty, Legginsy, Koszule eleganckie i casual, 
Pulowery, Golfy, Halki, Odzież dresowa, Odzież domowa, 
Wkładki do butów, Obuwie damskie, Obuwie męskie, Obu-
wie dziecięce, Baleriny, Baletki, Buty do biegania, Sandały, 
Buty na płaskiej podeszwie, Buty na obcasie, Buty skórzane, 
Japonki, Klapki, Kozaki, Czółenka, Botki, Espadryle, Obuwie 
sportowe, Obuwie wieczorowe, Obuwie kąpielowe, Obu-
wie wiązane, Obuwie wkładane, Obuwie na rzepy, Bielizna 
damska, Bielizna męska, Bielizna dziecięca, Stroje kąpielo-
we, Skarpety, Biustonosze, Bielizna nocna, Nakrycia głowy, 
Kapelusze, Czapki, Berety, Chusty, Opaski, Akcesoria, Torby, 
Apaszki, Galanteria, Szale, Szelki, Okulary, Rękawice, Paski,  
26 Zapięcia do obuwia, Zapięcia do ubrań, Dekoracyjne 
akcesoria do włosów, Obuwie (sprzączki), Obuwie (dziurki), 
Obuwie (zapięcia), Ozdoby do ubrań, Ubrania (zapięcia), 
Sznurowadła, 35 Marketing, E-commerce, Reklama, Marke-
ting, Zarządzanie promocyjne, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
Zawieranie transakcji przez sklepy on-line, Sprzedaż i promo-
cja, Usługi sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży hurtowej, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Marketing handlowy, Reklama za pomocą marketingu bez-
pośredniego, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie 
i organizacja sprzedaży wysyłkowej, 42 Usługi projektantów 
mody, Projektowanie akcesoriów mody, Stylizacja, Wzornic-
two, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 528540 (220) 2021 05 06
(731) WOJTKOWIAK MARZENA, Czarnków
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁOWE PRZYJĘCIA
(510), (511) 35 Przygotowywanie prezentacji w celach han-
dlowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamo-
wych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, 
Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych 
w celach reklamowych, Planowanie i prowadzenie targów 
handlowych. wystaw i prezentacji w celach gospodarczych 
i reklamowych, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
41 Organizowanie konferencji, Organizacja konferencji edu-
kacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organi-
zowanie seminariów i konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Orga-
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nizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk me-
dycznych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty 
w celach edukacyjnych.

(210) 529699 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do ga-
szenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowanie kom-
puterowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, 
nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, sprzęt 
elektroniczny zawarty w tej klasie, sprzęt elektryczny zawarty 
w tej klasie, akcesoria do sprzętu elektronicznego zawarte 
w tej klasie, urządzenia elektroniczne zawarte w tej klasie, urzą-
dzenia elektryczne zawarte w tej klasie, akcesoria do urządzeń 
elektronicznych zawarte w tej klasie, 16 Publikacje drukowane, 
gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa 
jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, dłu-
gopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, 
torby z papieru, torby z tektury, materiały drukowane, materia-
ły szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, 
papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, anali-
zy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalno-
ści gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt 
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlo-
wej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promo-
cja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespon-
dencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach 

handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biz-
nesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna to-
warów 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, kulturalnej, 
sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzę-
tu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapozna-
wać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie 
sprzedaży świadczenia usług, usługa polegająca na prezenta-
cji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakre-
sie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzy-
stania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w ener-
gię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopa-
trywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
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pieczeństwa, usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, ob-
rót papierami wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośred-
nictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, 
usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatko-
we, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie 
nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informa-
cji, usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicz-
nej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomu-
nikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, 
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowe-
go, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi trans-
misyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicz-
nej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprze-
wodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośred-
nictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem sate-
lity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, 
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, nadawanie telewizji kablo-
wej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usłu-
gi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i porta-

li, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie do-
stępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletech-
niczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie in-
formacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport mor-
ski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi 
kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, 
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wy-
wozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww. usług, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunika-
cji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i roz-
rywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, or-
ganizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizo-
wanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów druko-
wanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, 
wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie 
czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, pro-
dukcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziem-
nej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów 
radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja 
nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożycza-
nie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań 
wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja 
programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publiko-
wania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysło-
we i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi 
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kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowa-
nia komputerowego, opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramo-
wania komputerowego, naprawa oprogramowania kompute-
rowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie oprogramowania komputerowego, informaty-
ka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie syste-
mów informatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, 
usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów in-
formatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, 
usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, usługi do-
radcze w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, usługi zarządzania projektami w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, inżynieria komputerowa, 
hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w Internecie, ho-
sting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron 
internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych 
w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy po-
gody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usługi 
udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
44 Usługi medyczne, usługi opiekuńcze, usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świad-
czone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb po-
szczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 529703 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, sprzęt elektroniczny zawarty w tej klasie, sprzęt elek-
tryczny zawarty w tej klasie, akcesoria do sprzętu elektronicz-
nego zawarte w tej klasie, urządzenia elektroniczne zawarte 
w tej klasie, urządzenia elektryczne zawarte w tej klasie, akce-
soria do urządzeń elektronicznych zawarte w tej klasie, 
16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma, druki, kalenda-
rze, książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, 
fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tek-
tury, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materia-
ły instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura,  
35 Pomoc 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, 
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medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie sprze-
daży świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-
two w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) 
świadczone na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 
bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, 
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 
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, wyzna-
czanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
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bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, po-
średnictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyj-
ne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, pro-
jekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań 
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja fil-
mów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofe-
rowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usłu-
gi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, inżynieria oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowa-
nia komputerowego, naprawa oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie oprogramowania komputerowego, informa-
tyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsulta-
cyjne dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie 

systemów informatycznych, testowanie sprzętu informa-
tycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, zarządzanie projektami infor-
matycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycz-
nymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, usługi zarządzania projektami w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, inży-
nieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting 
portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting 
platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej 
online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi 
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywa-
nia stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, usługi opiekuńcze, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 529708 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, sprzęt elektroniczny zawarty w tej klasie, sprzęt elek-
tryczny zawarty w tej klasie, akcesoria do sprzętu elektronicz-
nego zawarte w tej klasie, urządzenia elektroniczne zawarte 
w tej klasie, urządzenia elektryczne zawarte w tej klasie, akce-
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soria do urządzeń elektronicznych zawarte w tej klasie, 
16 Publikacje drukowane, gazety, czasopisma, druki, kalenda-
rze, książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, 
fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tektu-
ry, materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały in-
struktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i infor-
macji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działal-
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, 
organizacja wystaw handlowych, organizacja targów han-
dlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, 
usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, pro-
mocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja re-
klam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy 
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektro-
niczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszech-
nianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach in-
formatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towa-
rów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospo-
darstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomu-
nikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hur-
towa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewi-
zyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyj-
nej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie sprze-
daży świadczenia usług, usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-

two w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochod-
nych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wy-
konywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług medycz-
nych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi 
dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) 
świadczone na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 
bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, 
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, usługi telekomunikacyjne, usługi ko-
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munikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewo-
dowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi te-
lekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usłu-
gi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, 
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez 
satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie te-
lewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektronicz-
nej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefo-
nów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, wyzna-
czanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport sa-
mochodowy, transport morski, transport lotniczy, transport 
bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypożyczanie 
środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, po-
średnictwo w zakresie ww. usług, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizo-
wanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie 
sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publi-

kowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów dru-
kowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie ksią-
żek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wyda-
wanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, 
produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja pro-
gramów radiowych, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyj-
ne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie 
nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, pro-
jekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań 
wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja fil-
mów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry ofe-
rowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, inżynieria oprogramowania kompu-
terowego, opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowa-
nia komputerowego, naprawa oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
udostępnianie oprogramowania komputerowego, informa-
tyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsulta-
cyjne dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie 
systemów informatycznych, testowanie sprzętu informa-
tycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, zarządzanie projektami infor-
matycznymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycz-
nymi, usługi doradcze w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, usługi zarządzania projektami w za-
kresie technologii informatycznych i komputerowych, inży-
nieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting 
portali internetowych, hosting stron internetowych, hosting 
platform w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi do-
stawcy hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej 
online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi 
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywa-
nia stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, usługi udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplika-
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cji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, usługi opiekuńcze, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso-
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 529710 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, pły-
ty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, programy komputerowe, 
urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki da-
nych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, 
nagrania audio-wideo, sprzęt elektroniczny zawarty w tej 
klasie, sprzęt elektryczny zawarty w tej klasie, akcesoria 
do sprzętu elektronicznego zawarte w tej klasie, urządzenia 
elektroniczne zawarte w tej klasie, urządzenia elektryczne 
zawarte w tej klasie, akcesoria do urządzeń elektronicznych 
zawarte w tej klasie, 16 Publikacje drukowane, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, 
ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
z papieru, torby z tektury, materiały drukowane, materiały 
szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, 
papier, tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biuro-
we, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania ryn-
kowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pla-
nowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności 
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-

cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usłu-
gi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materia-
łów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, 
sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne prze-
twarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, do-
radztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
wych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie infor-
macji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompute-
rowej, 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, filmo-
wej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicz-
nej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sporto-
wej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, 
rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodar-
stwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kultural-
nej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kom-
puterowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biuro-
wego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z ka-
talogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa w dziedzinie 
sprzedaży świadczenia usług, usługa polegająca na prezen-
tacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, po-
średnictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo han-
dlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produk-
tów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesy-
łania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związa-
nych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wy-
wozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
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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, usługi dotyczące działalności centrów te-
lefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trze-
cich, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpiecze-
niowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi fi-
nansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi 
bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingo-
we, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, doradztwo podatkowe, usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, po-
średnictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, wy-
najem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni biu-
rowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nie-
ruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, 
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące urzą-
dzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, 
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji praso-
wych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie 
i przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi 
telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumienio-
wy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapew-
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi 
transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi 
dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyj-
nej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, 

wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, 
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawa-
nie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie infor-
macji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie pro-
gramów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyj-
ne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usługi 
teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomo-
cą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usłu-
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie ww. usług, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organi-
zowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sporto-
wa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, 
organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publiko-
wanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą 
elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawa-
nie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czaso-
pism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja 
nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogo-
wych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziem-
nej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja progra-
mów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyj-
nych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, 
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań 
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dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w za-
kresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji fil-
mów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie na-
grań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybu-
cja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry 
oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza 
przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, inżynieria oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, instalacja oprogramowania komputerowego, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, projek-
towanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu in-
formatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projek-
tami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami in-
formatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii in-
formatycznych i komputerowych, usługi zarządzania pro-
jektami w zakresie technologii informatycznych i kompute-
rowych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron interneto-
wych, hosting platform w Internecie, hosting treści cyfro-
wych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infra-
struktury 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 prowadzenia portali internetowych 
w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy 
pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usłu-
gi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplika-
cjami przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, usługi opiekuńcze, usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi 
ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAWORZYNA KRYNICKA

(531) 06.01.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadruka-
mi, Skarpety sportowe, 41 Organizacja rekreacji i wypoczyn-
ku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, 
Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych 
i gimnastycznych, organizowanie i obsługa imprez rozryw-
kowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych, orga-
nizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń 
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), 
organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowa-
dzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycz-
nych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, pro-
wadzenie parków sportowych, Usługi parków sportowych, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 529840 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLINA

(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czap-
ki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, Koszulki z nadru-
kami, Skarpety sportowe, 39 Usługi przewozowe kolejami 
linowymi, Transport pasażerski koleją, Transport pasażerów 
kolejką linowo-szynową, Usługi w zakresie organizowania 
transportu kolejowego, Transport za pomocą kolejek lino-
wych, 41 Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja 
zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach 
rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimna-
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stycznych, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa imprez sportowych, organizowanie 
i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń sporto-
wych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, or-
ganizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie 
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), or-
ganizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadze-
nie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych 
i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadze-
nie parków sportowych, Usługi parków sportowych, Muzea, 
Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez muzea, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restaura-
cje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agen-
cje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, 
Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjona-
ty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołów-
ki, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmo-
wanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej 
zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Orga-
nizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), 
Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezer-
wowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań 
(żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje 
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 530770 (220) 2021 06 25
(731) J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 

Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURY HOTEL JWC CZARNY POTOK  

RESORT SPA & CONFERENCE

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, Olejki eteryczne jako Pasta 
do zębów, żele pod prysznic, dyfuzory z patyczkami zapa-
chowymi, Środki toaletowe, 35 Administrowanie hotelami, 
pensjonatami, restauracjami, klubami nocnymi, barami, 
ośrodkami SPA, ośrodkami odnowy biologicznej, obiektami 
rekreacyjnymi i fitness, mieszkaniami, budynkami mieszkal-
nymi, centrami konferencyjnymi, Zarządzanie, organizowa-
nie i pomoc w działalności gospodarczej dotyczącej prowa-
dzenia hoteli, pensjonatów, restauracji, klubów nocnych, ba-
rów, ośrodków SPA, ośrodków odnowy biologicznej, obiek-
tów rekreacyjnych i fitness, sklepów detalicznych, mieszkań, 
budynków mieszkalnych, centrów konferencyjnych, Usługi 
zarządzania autoryzowanymi hotelami, Badania i analiza ryn-

ku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi reklamy, pro-
wadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, Tworze-
nie i zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt 
dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja online 
dotycząca programów lojalnościowych, bonusowych, orga-
nizowanie wystaw reklamowych, Zarządzanie sprzedażą 
przez Internet, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowa-
niem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, Usługi franczyzy, miano-
wicie oferowanie wsparcia w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą przy zakładaniu i prowadzeniu hoteli, restauracji, 
klubów nocnych, barów, ośrodków SPA, ośrodków odnowy 
biologicznej, obiektów rekreacyjnych i fitness, sklepów deta-
licznych, mieszkań, budynków mieszkalnych, centrów konfe-
rencyjnych i współwłasności wakacyjnej na rzecz innych 
osób, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą, miano-
wicie zarządzanie hotelami, restauracjami, klubami nocnymi, 
barami, ośrodkami SPA, obiektami rekreacyjnymi i fitness, 
sklepami detaliczny, mieszkaniami, budynkami mieszkalny-
mi, centrami konferencyjnymi, współwłasnością wakacyjną, 
klubami rekreacyjnymi w ośrodkach wypoczynkowych, klu-
bami wakacyjnymi, klubami zainteresowań z niepodzielnym 
aktem własności, klubami prywatnymi, klubami z prawem 
do użytkowania i długoterminowymi projektami najmu 
i ich prowadzenie na rzecz innych osób, Usługi handlu deta-
licznego online, usługi katalogowego handlu detalicznego, 
usługi sklepów detalicznych, mianowicie usługi sklepów 
z upominkami, pamiątkami i sklepów wielobranżowych 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, produktów toale-
towych, maszyn do użytku domowego, narzędzi ręcznych, 
wyrobów optycznych, aparatów fotograficznych, płyt kom-
paktowych, DVD, domowego sprzętu elektrycznego, w tym 
sprzętu AGD, wyrobów jubilerskich, zegarów, zegarków, arty-
kułów piśmiennych, publikacji, parasolek, parasoli przeciw-
słonecznych, wyrobów skórzanych, bagażu, toreb, mebli, ak-
cesoriów łazienkowych, pojemników i przyborów gospodar-
stwa domowego, przyborów i sprzętów kuchennych, sprzę-
tu i przyborów ogrodniczych, wyposażenia wnętrz, teksty-
liów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów pończoszni-
czych, zabawek i gier, sprzętu sportowego, żywności, napo-
jów, win, kwiatów, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Doradztwo w zakresie zarządzania, Administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie planowa-
nie spotkań handlowych, Usługi dokonywania zaopatrzenia 
na rzecz hoteli w formie zakupów towarów, Świadczenie 
usług promowania hoteli, kurortów i wakacji za pośrednic-
twem programów motywacyjnych z nagrodami, Śledzenie 
i monitorowanie programu motywacyjnego z nagrodami 
dla członków, Usługi charytatywne, mianowicie organizowa-
nie promocji programów oraz projektów prac na rzecz spo-
łeczności lokalnej, Usługi w zakresie zamówień publicz-
nych, 41 Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez integracyjno-rekreacyjnych, sportowych, rozrywko-
wych, kulturalnych, Usługi organizowania i prowadzenia pro-
gramów szkoleniowych, konsultingowych, konferencji, semi-
nariów, informacja o rekreacji, imprezach kulturalnych i roz-
rywkowych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie konkur-
sów, loterii, przyjęć i wystaw (za wyjątkiem wystaw o charak-
terze handlowym lub reklamowym), zabaw, festynów, pikni-
ków, balów, konkursów piękności, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych i dydaktycznych, Organizowanie wi-
dowisk teatralnych, Rezerwacja miejsc na pokazy, rezerwacja 
biletów teatralnych, kinowych, koncertowych, Organizowa-
nie koncertów, Gimnastyka [instruktaż], usługi klubów zdro-
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wia, Obsługa salonów gier, organizowanie i obsługa obozów 
sportowych, wakacyjnych, Organizowanie pokazów mody, 
Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi w zakresie rozrywki, sportu 
i kultury, Rezerwowanie biletów teatralnych, kinowych, kon-
certowych, na imprezy i na wydarzenia rozrywkowe, sporto-
we, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie obiek-
tów, instruktażu i sprzętu rekreacyjnego w zakresie basenów 
pływackich, jazdy na rowerze, golfa, sportów wodnych, jazdy 
konnej, jazdy na nartach i dostępu do plaż, Usługi klubów 
golfowych, pól golfowych i instruktaż w zakresie golfa, Udo-
stępnianie obiektów do gry w tenisa, wynajem kortów teni-
sowych i szkolenie w zakresie gry w tenisa, Organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, Usługi planowa-
nia imprez i zarządzania nimi, mianowicie organizowanie, 
planowanie i projektowanie imprez specjalnych do celów 
społeczno-rozrywkowych, Organizowanie konferencji i wy-
staw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Usługi świadczo-
ne przez kasyna, Hazard, Kabarety, Nocne kluby, Udostępnia-
nie gościom hoteli informacji edukacyjnych i rozrywkowych 
dotyczących lokalnych atrakcji i interesujących miejsc w po-
bliżu hotelu i dystrybucja materiałów w związku z tym, 
za wyjątkiem materiałów reklamowych, Usługi związane 
z wystawami sztuki, Usługi galerii sztuki, Usługi klubowe 
w formie rozrywki lub nauczania, usługi związane z organi-
zowaniem i obsługą dyskotek, Planowanie przyjęć wesel-
nych, Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i kon-
sultacyjnych w zakresie planowania przyjęć weselnych, Udo-
stępnianie obiektów hotelowych, rekreacyjnych oraz pensjo-
natów na zjazdy i konferencje biznesowe, 43 Usługi hotelar-
skie, Udostępnianie sal konferencyjnych, usługi gastrono-
miczne, Usługi restauracji, kateringowe, barów i barów kok-
tajlowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
i wyżywienia w związku z organizacją imprez turystycznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Udostępnianie 
obiektów uniwersalnych na spotkania, konferencje i wysta-
wy, Udostępnianie obiektów konferencyjnych na spotkania 
biznesowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Organizacja przy-
jęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], Oraz usługi w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach dla osób trzecich, Organizacja przyjęć 
weselnych, Świadczenie usług informacyjnych, doradczych 
i konsultacyjnych w zakresie organizacji przyjęć weselnych, 
44 Usługi w zakresie uzdrowisk, mianowicie zabiegi kosme-
tyczne w zakresie twarzy, włosów, skóry i ciała, usługi mani-
cure i pedicure, Masaż, Usługi depilacji woskiem, Usługi 
świadczone przez salony kosmetyczne, Fizjoterapia, Fizyko-
terapia, Łaźnie publiczne, Łaźnie tureckie, Salony piękności, 
Chirurgia plastyczna, Salony fryzjerskie, Usługi sanatoriów, 
Usługi sauny, Usługi solarium, Usługi terapeutyczne, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
usługi wizażystów, 45 Planowanie i organizowanie ceremonii 
ślubnych, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, 
Usługi ochrony świadczone przez konsjerżów, Dotrzymywa-
nie towarzystwa [opieka osobista], Wypożyczanie odzieży, 
Usługi bezpieczeństwa osobistego w zakresie ochrony osób, 
Usługi opieki nad domem, opieki nad dziećmi, Świadczenie 
usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych w za-
kresie wszystkich wyżej wymienionych usług, Usługi portie-
rów hotelowych (pomoc w zakresie administracji).

(210) 531159 (220) 2021 07 06
(731) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĄKA Z POLSKI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 
01.17.11

(510), (511) 30 Ciasta, Ciastka, Pieczywo, Suche i świeże ma-
karony, Kluski, Pierogi.

(210) 533200 (220) 2021 08 26
(731) KOWALSKI DAMIAN ELEKTROBUD, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROBUD DAMIAN KOWALSKI

(531) 01.15.03, 13.01.17, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż artykułów i urządzeń elektrycz-
nych, materiałów budowlanych, artykułów sanitarnych, arty-
kułów wyposażenia wnętrz w tym mebli, dywanów i sprzętu 
oświetleniowego, usługi marketingowe, reklamowe, usługi 
wiązane z promowaniem i wdrażaniem nowatorskich roz-
wiązań technologicznych, zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów, 36 Usługi 
związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, 
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, Pla-
nowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, Usługi: 
pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakre-
sie usług developerskich związanych z pozyskaniem grun-
tu, budowaniem i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, 
użytkowych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe trans-
akcji związanych z nieruchomościami, usługi ubezpiecze-
niowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe, 
doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów 
oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyski-
waniu kredytów: wycena nieruchomości, wykonywanie 
analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości 
nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, organizowanie i gromadzenie fun-
duszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie 
funduszy na cele opieki medycznej, pozyskiwanie i podział 
środków finansowych na wspieranie osób wymagających 
pomocy, prowadzenie zbiórek funduszy celowych, spon-
sorowanie i prowadzenie organizacji pozyskujących środki 
na rzecz potrzebujących w różnych sferach życia, 37 Usługi 
w zakresie wykonywania robót elektrycznych, robót insta-
lacyjnych, robót budowlanych w tym robót budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wod-
no-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, 
telekomunikacyjnych, wykonywanie wykopów i wierceń 
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geologiczno-inżynierskich, rozbiórka i burzenie obiektów, 
przygotowanie terenu pod budowę, doradztwo w zakresie 
usług: elektrycznych, budowlanych, instalacyjnych, wykoń-
czeniowych, naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa 
domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 
serwis urządzeń, pojazdów i maszyn.

(210) 534109 (220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTLOOK

(531) 26.11.03, 26.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bra-
my, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj: obejmy, daszki, 
ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi pro-
wadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących 
towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, 
słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ce-
owniki, podmurówki i łączniki betonowe.

(210) 534114 (220) 2021 09 17
(731) CENTRUM RACHUNKOWO-FINANSOWO-DORADCZE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lubin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICUS URODA

(531) 10.03.07, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne: aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy 
krwi, aparatura do anestezjologii, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, aparaty radiologiczne, rentgenowskie, aparaty 
do mierzenia ciśnienia krwi, aparaty do reanimacji, respira-
tory, aparatura dentystyczna, aparaty do masażu, aparaty 
dla osób słabo słyszących i ochrony słuchu, urządzenia dia-
gnostyczne do celów medycznych, aparaty i instrumenty 
urologiczne, przyrządy do ćwiczeń leczniczych fizycznych, 
przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, 
gastroskopy, sondy do celów medycznych, urządzenia lecz-
nicze do gimnastyki, łóżka specjalne do celów leczniczych, 
igły, strzykawki do celów medycznych, koce elektryczne 
do celów leczniczych, kule dla inwalidów, lampy do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, meble do celów 
medycznych, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, 
pasy do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, 
stetoskopy, stymulatory serca, 35 Prowadzenie hurtowni 
i sklepów z lekami, aparaturą i sprzętem medycznym, im-
port - eksport aparatury i sprzętu medycznego, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie obejmującym działalność go-
spodarczą tj. projektowanie i wykonywanie dokumentacji, 
ekspertyzy specjalistyczne, doradztwo techniczne, ekono-
miczne i prawne, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, próbek, druków, prospektów, broszur, dotyczących 
zagadnień lecznictwa i profilaktyki zdrowotnej, 37 Instalacja, 

konserwacja i naprawy maszyn, aparatury, instrumentów 
i pozostałego sprzętu medycznego, 43 domy opieki dla lu-
dzi w podeszłym wieku, 44 Usługi w zakresie diagnostyki 
i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjne, chirurgia plastycz-
na, implantacja włosów, domy dla rekonwalescentów, hospi-
cja, usługi optyczne, usługi pielęgniarskie, usługi położnicze, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady 
psychologów, usługi w zakresie psychotechniki, usługi sto-
matologiczne.

(210) 534207 (220) 2021 09 21
(731) KANAŁ SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Gazety, Kalendarze, Karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Kasetki na biurko 
na materiały biurowe (artykuły biurowe), Komiksy, Książki, 
Notatniki (notesy), Podstawki pod kufle do piwa, Zeszyty 
do pisania lub rysowania, 21 Butelki, butelki na napoje, Kubki, 
Kufle, Otwieracze do butelek, Termosy do napojów, 25 czapki, 
Koszulki z krótkim rękawem, Podkoszulki sportowe, Skarpet-
ki, Szaliki, 38 Nadawanie bezprzewodowe, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, 41 Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Usługi reporterskie.

(210) 534420 (220) 2021 09 27
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VINCI DINING
(510), (511) 16 Bony towarowe, Bony upominkowe, Katalo-
gi, Gazety, Magazyny, Periodyki, Broszury, Ulotki, Materiały 
drukowane, Materiały informacyjne, Papierowe materiały 
biurowe, Zaproszenia, 35 Usługi w zakresie programów lojal-
nościowych, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Zarządzanie programem 
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania ob-
niżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart 
członkowskich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie progra-
mami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Ob-
sługa programów lojalnościowych, Usługi administracyjne 
w zakresie kart lojalnościowych, Doradztwo organizacyjne 
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, Organi-
zowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalno-
ściowych dla klientów, Promowanie sprzedaży za pośrednic-
twem programów lojalnościowych dla klientów, Organizo-
wanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Usługi reklamowe, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Kreowanie wizerunku towa-
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rów i usług, 36 Wydawanie kuponów rabatowych, Udzielanie 
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez 
wykorzystanie karty członkowskiej.

(210) 534507 (220) 2021 09 28
(731) MO&RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SMILEY
(510), (511) 21 Szczoteczki do zębów elektryczne, Futerały 
na szczoteczki do zębów.

(210) 534930 (220) 2021 10 05
(731) Orkla ASA, Oslo, NO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orkla Akademia

(531) 01.01.01, 01.01.14, 26.11.12, 26.03.01, 26.07.25, 09.07.25, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line na pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama radio-
wa, Reklama telewizyjna, 41 Edukacja, Szkolenia.

(210) 535223 (220) 2021 10 14
(731) KORCZYK MARCIN MERITO, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Tabletka

(531) 27.05.05, 02.01.01, 02.01.10, 29.01.04
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Produkty farmaceutycz-
ne, Suplementy diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 
[żywność dietetyczna do celów leczniczych], Farmaceu-
tyczne substancje aktywne, Nalewki do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe, Balsamiczne [aromatyczne] preparaty 
do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Preparaty 
witaminowe, Preparaty weterynaryjne, Wody mineralne 
do celów leczniczych, Produkty stomatologiczne, Wywary 
farmaceutyczne, Zioła do palenia do celów leczniczych, Wę-
giel drzewny do celów farmaceutycznych, Środki biobójcze, 
Preparaty medycyny estetycznej, Produkty antyseptyczne, 
Herbaty lecznicze i zdrowotne, Przyprawy lecznicze i zdro-
wotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania ze-
wnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], 
Olejki lecznicze i zdrowotne, Żywność lecznicza i zdrowotna 
[m.in. Woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych 
owoców, nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, 
warzywa, grzyby, przetworzone owoce, przetworzone wa-

rzywa, przetworzone grzyby, przetwory, produkty mączne, 
syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], Żywność 
lecznicza i zdrowotna dla dzieci, Repelenty, 35 Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa, również online lub w formie wysył-
kowej takich produktów jak: produkty lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, 
dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego [żywność dietetyczna do celów leczniczych], 
wyroby medyczne, substancje aktywne, nalewki do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe, produkty aromaterapeu-
tyczne, żywność dla niemowląt, preparaty witaminowe, 
preparaty weterynaryjne, wody mineralne do celów leczni-
czych, produkty stomatologiczne, wywary farmaceutycz-
ne, zioła do palenia do celów leczniczych, węgiel drzewny 
do celów farmaceutycznych, środki biobójcze, preparaty 
medycyny estetycznej, produkty antyseptyczne, herbaty 
lecznicze i zdrowotne, przyprawy lecznicze i zdrowotne, 
preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania zewnętrz-
nego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], olej-
ki lecznicze i zdrowotne, żywność lecznicza i zdrowotna  
[m. in. woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych 
owoców, nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, 
warzywa, grzyby, przetworzone owoce, przetworzone wa-
rzywa, przetworzone grzyby, przetwory, produkty mączne, 
syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], żywność 
lecznicza i zdrowotna dla dzieci, rośliny lecznicze i zdro-
wotne, repelenty, przybory kuchenne, kiełkownice, suszarki 
do żywności, materiały edukacyjne dla dorosłych, materiały 
edukacyjne dla dzieci, gry, zabawki, produkty dla niemowląt, 
książki, przewodniki, albumy, poradniki, kalendarze, ebooki, 
podcasty, filmy, rośliny, kosmetyki, środki czystości, przybory 
łazienkowe, odświeżacze do powietrza, substancje zapacho-
we, środki ochrony roślin, odzież, obuwie, bielizna, fartuchy 
i rękawice kuchenne, naczynia kuchenne, sztućce, materia-
ły piśmiennicze, torebki, pojemniki do przechowywania, 
narzędzia ogrodowe, artykuły dla służby zdrowia, Reklama, 
Doradztwo w zakresie reklamy, Marketing, Doradztwo w za-
kresie marketingu, 41 Prowadzenie blogów, Prowadzenie 
videoblogów, Prowadzenie podcastów, Prowadzenie ka-
nałów mediów społecznościowych, Usługi wydawnicze, 
Usługi publicystyczne, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Tworzenie periodyków, 
Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja 
programów radiowych, Produkcja videoblogów, Produkcja 
wideo, Tworzenie tekstów, Publikowanie videoblogów, Pu-
blikowanie wideo, Publikowanie periodyków, Publikowanie 
tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publiko-
wanie podcastów, Usługi wystąpień publicznych, Usługi 
wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szkoleń, 
również online, Organizacja i prowadzenie warsztatów, Or-
ganizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowa-
dzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i pry-
watnych [np. imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie 
konkursów, Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadze-
nie zajęć edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Organizowanie szko-
leń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Nauczanie 
w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenie w zakresie ziołolecz-
nictwa, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspiera-
jących dla pracowników służby zdrowia, Przygotowanie za-
wodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Elektro-
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niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, 44 Usługi farmaceutyczne, Tworzenie receptur, 
Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawa-
nie środków farmaceutycznych, Akupunktura, Opieka zdro-
wotna związana z medycyną tradycyjną i medycyną wscho-
du, Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Diagnostyka 
medyczna i laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi 
lekarskie, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik pry-
watnych i lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi 
szpitali, Opieka pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, 
Opieka zdrowotna, Rehabilitacja, Rekonwalescencja, Porady 
w zakresie farmakologii, Usługi salonów fryzjerskich, salonów 
piękności oraz salonów kosmetycznych, Tatuowanie, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi teleme-
dycyny, Usługi doradcze, poradnictwo w dziedzinie medycy-
ny, farmacji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Badania genetyczne do celów 
medycznych, Badania medyczne, Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Badania rentgenowskie 
w celach medycznych, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne].

(210) 535224 (220) 2021 10 14
(731) KORCZYK MARCIN MERITO, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) PAN TABLETKA
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Produkty farmaceutycz-
ne, Suplementy diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 
[żywność dietetyczna do celów leczniczych], Farmaceu-
tyczne substancje aktywne, Nalewki do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe, Balsamiczne [aromatyczne] preparaty 
do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Preparaty 
witaminowe, Preparaty weterynaryjne, Wody mineralne 
do celów leczniczych, Produkty stomatologiczne, Wywary 
farmaceutyczne, Zioła do palenia do celów leczniczych, Wę-
giel drzewny do celów farmaceutycznych, Środki biobójcze, 
Preparaty medycyny estetycznej, Produkty antyseptyczne, 
Herbaty lecznicze i zdrowotne, Przyprawy lecznicze i zdro-
wotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania ze-
wnętrznego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], 
Olejki lecznicze i zdrowotne, Żywność lecznicza i zdrowotna 
[m.in. Woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych 
owoców, nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, 
warzywa, grzyby, przetworzone owoce, przetworzone wa-
rzywa, przetworzone grzyby, przetwory, produkty mączne, 
syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], Żywność 
lecznicza i zdrowotna dla dzieci, Repelenty, 35 Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa, również online lub w formie wysył-
kowej takich produktów jak: produkty lecznicze, produkty 
farmaceutyczne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, 
dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego [żywność dietetyczna do celów leczniczych], 
wyroby medyczne, substancje aktywne, nalewki do celów 
leczniczych, preparaty ziołowe, produkty aromaterapeu-
tyczne, żywność dla niemowląt, preparaty witaminowe, 
preparaty weterynaryjne, wody mineralne do celów leczni-
czych, produkty stomatologiczne, wywary farmaceutycz-
ne, zioła do palenia do celów leczniczych, węgiel drzewny 
do celów farmaceutycznych, środki biobójcze, preparaty 

medycyny estetycznej, produkty antyseptyczne, herbaty 
lecznicze i zdrowotne, przyprawy lecznicze i zdrowotne, 
preparaty lecznicze i zdrowotne do stosowania zewnętrz-
nego [w szczególności na skórę, włosy lub paznokcie], olej-
ki lecznicze i zdrowotne, żywność lecznicza i zdrowotna 
[m.in. woda, produkty pszczele, nabiał, mieszanki suszonych 
owoców, nasion, orzechów, wody, soki, przeciery, owoce, 
warzywa, grzyby, przetworzone owoce, przetworzone wa-
rzywa, przetworzone grzyby, przetwory, produkty mączne, 
syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta i ciastka], żywność 
lecznicza i zdrowotna dla dzieci, rośliny lecznicze i zdro-
wotne, repelenty, przybory kuchenne, kiełkownice, suszarki 
do żywności, materiały edukacyjne dla dorosłych, materiały 
edukacyjne dla dzieci, gry, zabawki, produkty dla niemowląt, 
książki, przewodniki, albumy, poradniki, kalendarze, ebooki, 
podcasty, filmy, rośliny, kosmetyki, środki czystości, przybory 
łazienkowe, odświeżacze do powietrza, substancje zapacho-
we, środki ochrony roślin, odzież, obuwie, bielizna, fartuchy 
i rękawice kuchenne, naczynia kuchenne, sztućce, materia-
ły piśmiennicze, torebki, pojemniki do przechowywania, 
narzędzia ogrodowe, artykuły dla służby zdrowia, Reklama, 
Doradztwo w zakresie reklamy, Marketing, Doradztwo w za-
kresie marketingu, 41 Prowadzenie blogów, Prowadzenie 
videoblogów, Prowadzenie podcastów, Prowadzenie ka-
nałów mediów społecznościowych, Usługi wydawnicze, 
Usługi publicystyczne, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Tworzenie periodyków, 
Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja 
programów radiowych, Produkcja videoblogów, Produkcja 
wideo, Tworzenie tekstów, Publikowanie videoblogów, Pu-
blikowanie wideo, Publikowanie periodyków, Publikowanie 
tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publiko-
wanie podcastów, Usługi wystąpień publicznych, Usługi 
wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szkoleń, 
również online, Organizacja i prowadzenie warsztatów, Or-
ganizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowa-
dzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i pry-
watnych [np. imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie 
konkursów, Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadze-
nie zajęć edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie 
zdrowia i sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Organizowanie szko-
leń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Nauczanie 
w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenie w zakresie ziołolecz-
nictwa, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspiera-
jących dla pracowników służby zdrowia, Przygotowanie za-
wodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, 44 Usługi farmaceutyczne, Tworzenie receptur, 
Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutycz-
ne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawa-
nie środków farmaceutycznych, Akupunktura, Opieka zdro-
wotna związana z medycyną tradycyjną i medycyną wscho-
du, Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Diagnostyka 
medyczna i laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi 
lekarskie, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik pry-
watnych i lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi 
szpitali, Opieka pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, 
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Opieka zdrowotna, Rehabilitacja, Rekonwalescencja, Porady 
w zakresie farmakologii, Usługi salonów fryzjerskich, salonów 
piękności oraz salonów kosmetycznych, Tatuowanie, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi teleme-
dycyny, Usługi doradcze, Poradnictwo w dziedzinie medycy-
ny, farmacji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Badania genetyczne do celów 
medycznych, Badania medyczne, Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Badania rentgenowskie 
w celach medycznych, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne].

(210) 535352 (220) 2021 10 18
(731) NĘDZA PIOTR STUDIO BIEŃCZYCE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1

(531) 07.01.12, 27.07.04, 29.01.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości, Najem nieruchomości, Finanso-
wanie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomości, Administracja nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Pomoc w zakresie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Usługi 
doradcze w zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Biuro pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi de-
pozytowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Usługi w zakresie ubez-
pieczenia nieruchomości, Usługi inwestowania w nierucho-
mości komercyjne, Doradztwo w zakresie zakupu nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości lokalowych, Usługi fi-
nansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Nabywanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizje, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomości, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieru-
chomości z wiązane z kupnem i sprzedażą budynków.

(210) 535377 (220) 2021 10 18
(731) NĘDZA PIOTR STUDIO BIEŃCZYCE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pr1mocasa

(531) 07.01.12, 27.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem nieruchomości, Najem nieruchomości, Finanso-
wanie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Administracja nieruchomości, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Pomoc w zakupie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Usługi 
doradcze w zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomość, Biuro pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usłu-
gi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi w za-
kresie ubezpieczenia nieruchomości, Usługi inwestowania 
w nieruchomości komercyjne, Doradztwo w zakresie zakupu 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, Agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości lokalowych, 
Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Naby-
wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi agen-
cji w zakresie komercyjnym nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości w zakresie sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowi-
zję, Udzielenie informacji dotyczących kwestii nieruchomo-
ści, za pośrednictwem Internetu, Udzielenie informacji o nie-
ruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków.

(210) 535748 (220) 2021 10 26
(731) NOWOSIŃSKI WOJCIECH MAKSYMILIAN, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DACH MUR

(531) 26.03.04, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Drobne wyroby metalowe, Metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, 19 Niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
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i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjne-
go, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja 
sprzętu budowlanego.

(210) 536025 (220) 2021 11 02
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) (znak słowny)
(540) OPTIMUM
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, pół-
ki, stojaki jako meble, lustra (jako meble), ramy do obrazów, 
palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice 
ogłoszeniowe, wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, pościel 
(prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia dzieci.

(210) 536317 (220) 2021 11 10
(731) POKORSKA JUSTYNA, Tuszyn
(540) (znak słowny)
(540) VASMI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 536887 (220) 2021 11 25
(731) HEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dymitrów Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h empire

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 Olejki CBD, olejki CBG, olej spożywczy z na-
sion konopi włóknistych, 30 Mąka konopna z konopi włók-
nistych, herbatki z liści i kwiatów konopi włóknistych, ciastka 
z mąką konopną z konopi włóknistych.

(210) 537499 (220) 2021 12 09
(731) CIECIERSKI TOMASZ ADRIANOSS INTERNATIONAL 

TRADE-ŚWIAT TOREBEK I PORTFELI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADRIANOSS

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Aktówki, Aktówki dyplomatki, Portfele na kar-
ty wizytowe, Skórzane etui na klucze, Kufry bagażowe, Kufry 
podróżne, Plecaki, Plecaki szkolne, Torby podróżne, Skórzane 

pokrowce na sprężyny, Portfele, Portmonetki, Paski skórza-
ne [inne niż odzież], Torby szkolne, Teczki skórzane, Torby 
na kółkach, Torby na zakupy, Torby turystyczne, Torebki dam-
skie, Walizki, Walizy, 25 Paski [odzież].

(210) 537604 (220) 2021 12 09
(731) LENIAR RYSZARD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Leniar

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały kreślarskie, biurowe, szkolne, ma-
teriały dla artystów, Długopisy, pióra, pędzle do malowania, 
sprzęt biurowy, kreślarski, szkolny (z wyjątkiem mebli), Mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, Pudełka i pojem-
niki z papieru, katalogi, kalendarze, prospekty, 35 Sprzedaż 
artykułów biurowych, szkolnych, kreślarskich, sprzętu biuro-
wego, szkolnego, kreślarskiego, mebli, artykułów służących 
do przenoszenia: tablic magnetycznych, map, gablot, sys-
temów prezentacji, komputerów i akcesoriów komputero-
wych: urządzeń i przyrządów naukowych, fotograficznych, 
artykułów do celów dydaktycznych, sprzętu do oświetlenia, 
sprzętu audiowizualnego, oprogramowania, usługi doradcze 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
marketingowo- promocyjne, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamo-
wych i promocyjnych, broszur, prospektów, publikowanie 
tekstów reklamowych, pośrednictwo handlowo-usługowe, 
reprezentowanie interesów osób trzecich, agencje importo-
wo- eksportowe, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, zapewnienie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, admi-
nistrowanie systemem sprzedaży wysyłkowej, 42 Doradztwo 
w zakresie sprzętu i urządzeń biurowych, szkolnych, kreślar-
skich, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, 
projektowanie techniczne, projektowanie oprogramowania.

(210) 538057 (220) 2021 12 23
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,  

Berno, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Star

(531) 01.01.01, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, Prze-
kąski i chipsy na bazie soi, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
Przekąski i chipsy na bazie orzechów, Gotowe do spożycia 
przekąski składające się głównie z ziemniaków i chipsów, 
orzechów, produktów z orzechów, nasion, warzyw lub 
ich kombinacji, a mianowicie chipsy ziemniaczane, chrupki 
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ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy z taro, chrupki, prze-
kąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski na bazie soi, 
przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strączko-
wych, dipy, sery, Mieszanki przekąsek składające się głownie 
z ziemniaków i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, 
produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, 
30 Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
z ziaren, kukurydzy, zboża, lub ich kombinacji, w tym chipsy 
kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki ryżowe, 
wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane 
przekąski, kukurydza prażona [popcorn], sosy do maczania 
przekąsek, salsy, batoniki, Przekąski i chipsy na bazie ryżu, 
Przekąski i batoniki na bazie zboża, Sosy, Przekąski na bazie 
ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie kuku-
rydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy-bajgle.

(210) 538153 (220) 2021 12 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mia Trattoria

(531) 06.07.08, 06.19.09, 06.19.16, 05.01.16, 25.01.01, 27.05.01, 
26.05.16, 29.01.12

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty 
nabiału, Oleje i tłuszcze, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Desery wykonane z produk-
tów mlecznych, Dipy, Mleczne produkty, Produkty sero-
warskie, Przekąski na bazie mleka, Ekstra oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Caponata [duszone wa-
rzywa], Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowe produkty 
z warzyw, Kwas winny do celów kulinarnych, Oliwki [prze-
tworzone], Pasty z trufli, Pierożki na bazie ziemniaków, Pi-
kle, Przekąski ziemniaczane, Trufle konserwowane, Trufle 
suszone [grzyby jadalne], Warzywa przetworzone, Zagęsz-
czone sosy pomidorowe, Mortadela, Paczkowane mięso, 
Pastrami, Salami, Suszone mięso, Anchois, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania warzywne, Mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetwo-
rzonych, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
mięsa, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Bułki nadziewane, 
Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Ciasta [słodkie 
lub słone], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goto-
we posiłki w formie pizzy, Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Kanapki, Lasagna, Makarony zawierające 
nadzienia, Mrożone posiłki składające się głównie z maka-
ronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Pieroż-
ki ravioli, Pizze [gotowe], Przekąski na bazie zbóż, Risot-
to, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, Spody do pizzy, Suche i płynne potrawy go-
towe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Dodatki smakowe i przyprawy, Marynata z przyprawami, 
Ocet, Olej chili do użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Sosy, Zioła do celów spożywczych, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Lodowe słodycze, Przekąski skła-

dające się głównie z wyrobów cukierniczych, Tiramisu, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Makarony, Produkty zbożowe, 
Potrawy na bazie mąki, Suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi.

(210) 538154 (220) 2021 12 27
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mia Trattoria

(531) 05.01.16, 06.07.08, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 26.05.16, 
26.05.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty 
nabiału, Oleje i tłuszcze, Przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Desery wykonane z produk-
tów mlecznych, Dipy, Mleczne produkty, Produkty sero-
warskie, Przekąski na bazie mleka, Ekstra oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Oliwa z oliwek, Zmieszane oleje 
roślinne do celów kulinarnych, Caponata [duszone wa-
rzywa], Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowe produkty 
z warzyw, Kwas winny do celów kulinarnych, Oliwki [prze-
tworzone], Pasty z trufli, Pierożki na bazie ziemniaków, Pi-
kle, Przekąski ziemniaczane, Trufle konserwowane, Trufle 
suszone [grzyby jadalne], Warzywa przetworzone, Zagęsz-
czone sosy pomidorowe, Mortadela, Paczkowane mięso, 
Pastrami, Salami, Suszone mięso, Anchois, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania warzywne, Mieszanki przekąsek 
składające się z suszonych owoców i orzechów przetwo-
rzonych, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
mięsa, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Bułki nadziewane, 
Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Ciasta [słodkie 
lub słone], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goto-
we posiłki w formie pizzy, Gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, Kanapki, Lasagna, Makarony zawierające 
nadzienia, Mrożone posiłki składające się głównie z maka-
ronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Pieroż-
ki ravioli, Pizze [gotowe], Przekąski na bazie zbóż, Risot-
to, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, Spody do pizzy, Suche i płynne potrawy go-
towe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Dodatki smakowe i przyprawy, Marynata z przyprawami, 
Ocet, Olej chili do użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Sosy, Zioła do celów spożywczych, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Lodowe słodycze, Przekąski skła-
dające się głównie z wyrobów cukierniczych, Tiramisu, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Makarony, Produkty zbożowe, 
Potrawy na bazie mąki, Suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi.

(210) 538212 (220) 2021 12 28
(731) RUDKOWSKA MAŁGORZATA, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 538431 (220) 2022 01 04
(731) KOBIELSKI TOMASZ FRIEND-ACTIVE, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przystanek Beskidy

(531) 01.15.11, 06.07.25, 07.01.24, 06.19.11, 26.02.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 41 Informacja o rekreacji, Usługi klubów zdro-
wia, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie 
i obsługa zjazdów, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów i szkoleń, Kształcenie praktyczne /pokazy/, Prowadzenie 
wycieczek górskich i trekkingów z przewodnikiem, Prowa-
dzenie wycieczek z przewodnikiem, Usługi w zakresie obo-
zów sportowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, 
Redagowanie tekstów innych niż reklamowe, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, 43 Biura zakwaterowania /hotele 
i pensjonaty/, Domy turystyczne, pensjonaty, Usługi rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, Usługi hotelowe, Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania /zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami/, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi 
w zakresie zakwaterowania obozów wakacyjnych, Wynajmo-
wanie sal na zebrania, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 
Wypożyczanie namiotów, Zapewnienie obiektów i wyposa-
żenia kempingowego.

(210) 538533 (220) 2022 01 10
(731) STYLSKA-GAŁUS PAULINA, HASAN SYLWESTRA 

EXPMU SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SztoS

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.01.12, 29.01.12
(510), (511) 2 Barwniki do tatuaży, Tusze do tatuaży, 8 Igły 
do tatuaży, Przyrządy do tatuowania, 41 Szkolenia z zakre-
su zabiegów kosmetycznych, Szkolenia z zakresu makijażu, 
Szkolenia z zakresu makijażu permanentnego, 44 Usługi 
salonów piękności, Zabiegi kosmetyczne, Stomatologia 
kosmetyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi 
pielęgnacji paznokci, Usługi wizażystów, Usługi fryzjerskie, 

Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu per-
manentnego, Masaże, Przekłuwanie ciała, Zabiegi depilacyj-
ne, Tatuowanie.

(210) 538640 (220) 2022 01 12
(731) JOCHYMEK JERZY, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Róg

(531) 08.01.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Bułeczki słodkie, Bułka tar-
ta, Bułki, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, 
Chrupiące ciastka, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto na słod-
kie wypieki, Ciasto do wypieków, Ciasto w proszku, Croissant, 
Kanapki, Suchary, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyso-
koproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 538701 (220) 2022 01 14
(731) ISP4TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) isp4trucks INTELLIGENT SECURITY PRODUCTS FOR 

TRUCKS & TRAILERS

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 538720 (220) 2022 01 17
(731) SZCZYRZYCA BEATA, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Cafe Verona
(510), (511) 43 Usługi kawiarni, Lodziarnie.

(210) 538751 (220) 2022 01 17
(731) ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza in-
formacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza ryn-
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ku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowa-
nia, Usługi naukowe i technologiczne, 45 Usługi prawne.

(210) 538752 (220) 2022 01 17
(731) ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza in-
formacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza ryn-
ku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowa-
nia, Usługi naukowe i technologiczne, 45 Usługi prawne.

(210) 538753 (220) 2022 01 17
(731) ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, 
Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza in-
formacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza ryn-
ku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie wycen, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowa-
nia, Usługi naukowe i technologiczne, 45 Usługi prawne.

(210) 538822 (220) 2022 01 19
(731) MIROWSKA KAROLINA SŁODKA BABECZKA 

PRACOWNIA WYPIEKÓW ARTYSTYCZNYCH, 
Aleksandrów Łódzki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Babeczka PRACOWNIA WYPIEKÓW 

ARTYSTYCZNYCH

(531) 08.01.15, 02.03.16, 26.11.07, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podsta-
wowy składnik], Bezy, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasta, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z cze-
koladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta 
z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta z kremem, Ciasteczka, 
Ciastka, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto 
francuskie, Ciasto kruche, Ciasto na bazie jaj, Ciasto migda-
łowe, Ciasto śliwkowe, Cienkie ciasto bazowe do tart, Goto-
we desery [wyroby piekarnicze], Kruche ciasto, Makaroniki 
(ciastka), Makaroniki [wyroby cukiernicze], Pierniczki, Placki 
[ciasta] z nadzieniem owocowym, Serniki, Szarlotka, Tarty, 
Tarty (słodkie lub słone), Tarty (z owocami), Wyroby cukier-
nicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Torty truskawkowe, Wyroby ciastkarskie z owocami.

(210) 538860 (220) 2022 01 20
(731) PRUSZKOWSKI MATEUSZ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) RAPÉ
(510), (511) 3 Kadzidełka, Preparaty aromaterapeutyczne, 
30 Zioła przetworzone, Zioła suszone, Zioła do celów spo-
żywczych, 34 Tabaka, Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, 
Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), Substytuty tytoniu, Machorka, 
Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Wyroby tytoniowe.

(210) 539057 (220) 2022 01 25
(731) TROJAN DARIUSZ NIEZALEŻNY SERWIS MARKI BMW, 

Żory
(540) (znak słowny)
(540) BMWperfromance
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.

(210) 539066 (220) 2022 01 26
(731) WĘGRZYN AGNIESZKA NEW LOOK A & D, 

Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD NAILS
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(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci 
w pisaku, Sztuczne paznokcie, Kleje do utwardzania pa-
znokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, odżywki 
do paznokci, preparaty o przedłużania paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, żele do paznokci, Zmywacze do pa-
znokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, środki do usuwa-
nia paznokci żelowych, Żel do paznokci, Lakier do paznokci 
do celów kosmetycznych, Preparaty do nadawania połysku, 
Naklejane ozdoby do paznokci.

(210) 539085 (220) 2022 01 26
(731) ŁOBASZ HALINA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 

Strzelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMP KREMATORIUM ZAKŁAD POGRZEBOWY

(531) 05.13.25, 27.05.01, 07.05.06, 29.01.05, 29.01.11
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii 
pogrzebowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, 
Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych, Usługi pogrze-
bowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji, Usługi 
kremacyjne, Usługi kremacji zwierząt domowych.

(210) 539107 (220) 2022 01 25
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA HOT DOG FRANCUSKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 

Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby 
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: 
spożywczej, Odzieżowej, Obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny.

(210) 539111 (220) 2022 01 26
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIA bez tajemnic

(531) 19.11.13, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dys-
ku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, za-
warte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i vi-
deo do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficz-
ne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urzą-
dzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputero-
wy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe 
artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papierni-
cze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod na-
czynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmują-
ce pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stoło-
we, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tek-
tury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-
we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
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nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji  
online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz 
osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i syste-
matyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarob-
kowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, apli-
kacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-
tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły 
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami au-
dio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 
gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-
wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kase-
ty zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 

śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki 
papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie  
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów 
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i perio-
dyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kur-
sów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej 
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Or-
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
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jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 539121 (220) 2022 01 26
(731) SZNYTERMAN-ŁABĘCKA DOROTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS Szczęście Zdrowie Bogactwo

(531) 05.05.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 01.15.05, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 
5 Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Ekstrakty roślin-
ne i ziołowe do celów leczniczych, Herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, Kremy ziołowe do celów medycznych,  
20 Poduszki do podpierania głowy, Poduszki przystosowane 
do podtrzymywania twarzy (inne niż do użytku medyczne-
go), Poduszki wspierające szyję, Poduszeczki podtrzymujące 
kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, Po-
duszki z wypełnieniem, Ewentualnie: poduszki wypełnione 
łuskami gryki, kulkami silikonowymi, Pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, Materace, 25 Buty do jogi, Skarpetki do jogi, 
Topy do jogi, Koszulki do jogi, Spodnie do jogi, 27 Maty 
do jogi, 28 Koła do jogi, Bloczki do jogi, Paski do jogi, Chusty 
do jogi, Piłki gimnastyczne do jogi, 29 Herbaty, Herbaty zio-
łowe, inne niż do celów leczniczych, 30 Przyprawy, Zioła su-
szone, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: kosmetyki, 
suplementy diety, herbaty ziołowe, kremy ziołowe, poduszki, 
pościel, materace, koszulki, buty, skarpetki, spodnie, akce-
soria do jogi, podręczniki, zioła, przyprawy, 41 Trening jogi, 
Usługi edukacyjne związane z jogą, Prowadzenie warsztatów 
(szkolenia), Prowadzenie kursów, Treningi zdrowotne i trenin-
gi fitness, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, 
44 Terapia ajurwedyjska.

(210) 539128 (220) 2022 01 27
(731) CAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podstolice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM COLOURS

(531) 27.05.01, 27.05.02, 26.01.06, 26.15.01, 26.01.19, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze do spożycia i dekoro-
wania, 35 Usługi sprzedaży w sklepie, cukierni i za pomocą 
Internetu wyrobów cukierniczych, 39 Konfekcjonowanie wy-
robów cukierniczych.

(210) 539166 (220) 2022 01 27
(731) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISTA MAR

(531) 01.15.24, 03.09.11, 03.09.24, 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, In-
westycje finansowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, Wynajem mieszkań, Zarzą-
dzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownictwo 
portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjona-
ty], Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 539167 (220) 2022 01 27
(731) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA MAR

(531) 01.15.24, 03.09.11, 03.09.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, In-
westycje finansowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, Wynajem mieszkań, Zarzą-
dzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownictwo 
portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc 
parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjona-
ty], Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 539186 (220) 2022 01 28
(731) POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puck
(540) (znak słowny)
(540) Fala Dobra
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Interaktywne publi-
kacje elektroniczne, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 16 Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, 
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Kartki z życzeniami, 36 Organizowanie zbiórek charytatyw-
nych [na rzecz osób trzecich], Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Udzielanie 
informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele chary-
tatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pienięż-
nych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, 
41 Publikowanie piosenek, Występy muzyczne i piosenkar-
skie, Edukacja, Rozrywka, Imprezy kulturalne, Prowadzenie 
imprez kulturalnych, Usługi publikacji, Koncerty muzyczne, 
Organizowanie koncertów.

(210) 539207 (220) 2022 01 30
(731) GRUPA PIKOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Materiały filtracyj-
ne z papieru, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą.

(210) 539244 (220) 2022 01 31
(731) BALTIC ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Baltic Estate
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 

37 Budownictwo, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące bu-
downictwa, Betonowanie, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa fabryk, Budowa i konserwacja rurociągów, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budo-
wa i naprawa magazynów, Budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, Budowa stropów, Budowa ścian, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa hal sportowych, Budowa 
kompleksów biznesowych, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Budowanie nie-
ruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo przemysłowe, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalacja izolacji 
termicznej w budynkach, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i dachów, Instalacja materiałów izolacyjnych w bu-
dynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalowanie oszklo-
nych konstrukcji budowlanych, Instalowanie wewnętrznych 
ścianek działowych w budynkach, Izolowanie budynków, 
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, Nadzorowanie kon-
struowania budynków, Nadzór nad remontami budynków, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany 
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-
-lądowej, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inży-
nieryjne [budownictwo], Usługi doradztwa w zakresie bu-
dowy budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, Wznoszenie centrów handlowych, Malowanie 
powierzchni budynków, Malowanie, Malowanie i prace de-
koratorskie w budynkach, Montaż drzwi i okien, Montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, Montaż rusztowań, Murarstwo, 
Usługi tynkowania, Układanie kabli, Usługi dekarskie, Usługi 
hydrauliczne, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Za-
bezpieczanie przed korozją, Wznoszenie strukturalnych kon-
strukcji stalowych, Prace budowlane w zakresie konstrukcji 
stalowych, Usługi zarządzania budową, Usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, Zagospodarowywanie gruntu pod 
zabudowę, Usługi instalacji dachów, Instalacja pokryć dacho-
wych, Montaż płyt ściennych, Montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, Remontowanie budynków, Przygotowywanie te-
renu pod budowę, Wyrównywanie terenu budowy, Wylewa-
nie (układanie) fundamentów, Usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane 
z publicznymi robotami budowlanymi, Przygotowanie tere-
nu [budownictwo], Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Podziemne prace budowlane w zakresie 
systemu rur, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fun-
damentów, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyj-
nych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyj-
nych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących.

(210) 539245 (220) 2022 01 31
(731) BALTIC ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BE

(531) 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Orga-
nizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z budynkami miesz-
kalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
37 Budownictwo, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące bu-
downictwa, Betonowanie, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa fabryk, Budowa i konserwacja rurociągów, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budo-
wa i naprawa magazynów, Budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, Budowa stropów, Budowa ścian, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa hal sportowych, Budowa 
kompleksów biznesowych, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Budowanie nie-
ruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości prze-
mysłowych, Budownictwo przemysłowe, Montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalacja izolacji 
termicznej w budynkach, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i dachów, Instalacja materiałów izolacyjnych w bu-
dynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalowanie oszklo-
nych konstrukcji budowlanych, Instalowanie wewnętrznych 
ścianek działowych w budynkach, Izolowanie budynków, 

Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje 
budowlane, Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlane-
go w zakresie projektów budowlanych, Nadzorowanie kon-
struowania budynków, Nadzór nad remontami budynków, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany 
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-
-lądowej, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inży-
nieryjne [budownictwo], Usługi doradztwa w zakresie bu-
dowy budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, Wznoszenie centrów handlowych, Malowanie 
powierzchni budynków, Malowanie, Malowanie i prace de-
koratorskie w budynkach, Montaż drzwi i okien, Montaż i na-
prawa instalacji grzewczych, Montaż rusztowań, Murarstwo, 
Usługi tynkowania, Układanie kabli, Usługi dekarskie, Usługi 
hydrauliczne, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Za-
bezpieczanie przed korozją, Wznoszenie strukturalnych kon-
strukcji stalowych, Prace budowlane w zakresie konstrukcji 
stalowych, Usługi zarządzania budową, Usługi wykonawców 
instalacji elektrycznych, Zagospodarowywanie gruntu pod 
zabudowę, Usługi instalacji dachów, Instalacja pokryć dacho-
wych, Montaż płyt ściennych, Montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, Remontowanie budynków, Przygotowywanie te-
renu pod budowę, Wyrównywanie terenu budowy, Wylewa-
nie (układanie) fundamentów, Usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane 
z publicznymi robotami budowlanymi, Przygotowanie tere-
nu [budownictwo], Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Podziemne prace budowlane w zakresie 
systemu rur, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie wylewania fun-
damentów, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyj-
nych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyj-
nych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących.

(210) 539258 (220) 2022 02 01
(731) KAPUSTKA KRZYSZTOF, DYCHTOŃ SEBASTIAN, JUREK 

MARCIN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
KDJ SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY PUCH

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, 29 Mleczne pro-
dukty.

(210) 539261 (220) 2022 02 01
(731) ZAGOZDA PATRYCJA, Tuszynek Majoracki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z ZOFIAN
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(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Kruszy-
wo, Materiały kruszywowe do stosowania w betonie, Piaski 
i żwiry budowlane.

(210) 539281 (220) 2022 01 31
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PUCHACZ
(510), (511) 6 Metalowe sejfy meblowe, 13 Walizki na karabi-
ny, 20 Szafy na broń, również metalowe, Organizatory w sza-
fach, w tym stojaki na broń.

(210) 539293 (220) 2022 02 01
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITKACY

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539345 (220) 2022 02 02
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TULA TROSKLIWI Z NATURY

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwie-
rząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do usu-
wania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 Suplementy i witaminy dla zwie-
rząt, 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt 
domowych, Torebki z papieru na odchody zwierząt domo-
wych, 18 Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Ubranka 
dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Worki do karmienia zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt 
[uprząż], Smycze dla zwierząt domowych, Odzież dla zwie-
rząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Nosidełka dla zwierząt [torby], Elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obrocz-

niaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, 21 Szczotki 
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki z wło-
sia dla zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt do-
mowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt 
domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Żłoby dla 
zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domo-
wych, Miski dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Koryta do picia dla zwierząt, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Miski 
dla zwierząt domowych, automatyczne, Koryta do karmienia 
zwierząt gospodarskich, Niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szu-
felki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Łopatki 
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści 
zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, 
Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 
Terraria domowe dla zwierząt, 28 Sprzęt sportowy dla zwie-
rząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt 
domowych zawierające kocimiętkę, Automaty do wyrzuca-
nia piłek dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt do-
mowych wykonane ze sznurka, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Materiały na podściół-
kę dla zwierząt, Świeża karma dla zwierząt, Karma mrożona 
dla zwierząt (w postaci lodów), Ściółka i słoma dla małych 
zwierząt.

(210) 539349 (220) 2022 02 01
(731) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sante
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
w zakresie sportu i kultury, Informacja o rekreacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Kultura fizyczna, Nauka gimna-
styki, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie zajęć fitness, Publikowanie 
książek, Wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem 
pojazdów], 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Kafeterie [bufety], 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Re-
zerwacje miejsc w hotelach, Usługi barowe, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi rezerwacji pokojów, 
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 44 Usługi me-
dyczne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, Aroma-
terapia, Depilacja woskiem, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Fizjoterapia, Łaźnie publiczne do celów higie-
nicznych, Łaźnie tureckie, Manicure, Masaż, Salony piękności, 
Terapia tańcem, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi oce-
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ny zdrowia, Usługi medyczne, Usługi saun, Usługi solariów, 
Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi 
w zakresie terapii zajęciowej.

(210) 539352 (220) 2022 02 01
(731) KPT. ORCZYKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO ŁÓDKI

(531) 18.03.23, 26.07.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Transport łodziami, Transport 
łodziami spacerowymi.

(210) 539357 (220) 2022 02 02
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #kolor love
(510), (511) 2 Środki antykorozyjne, Lakiery i emalie, Środki 
do konserwacji drewna, Farby zewnętrzne i wewnętrzne, 
Farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, 
przeciw zanieczyszczeniom, Farby do emalii, Farby stoso-
wane w ceramice, Podkłady, Kit: stolarki, rzeźbiarski, Folie 
metalowe dla malarzy, Barwniki do obuwia, Preparaty za-
bezpieczające do metali, Smary i oleje przeciwrdzewne, Roz-
cieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Barwniki, Zaprawy 
farbiarskie, Zagęszczacze do farb i barwników, Bejce, Formy 
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
19 Tynki i masy dekoracyjne, Zaprawy cementowe, Zaprawy 
budowlane, Masy szpachlowe.

(210) 539358 (220) 2022 02 02
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Magnat #kolor love
(510), (511) 2 Środki antykorozyjne, Lakiery i emalie, Środki 
do konserwacji drewna, Farby zewnętrzne i wewnętrzne, 
Farby akwarelowe, wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, 
przeciw zanieczyszczeniom, Farby do emalii, Farby stoso-
wane w ceramice, Podkłady, Kit: stolarki, rzeźbiarski, Folie 
metalowe dla malarzy, Barwniki do obuwia, Preparaty za-
bezpieczające do metali, Smary i oleje przeciwrdzewne, Roz-
cieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Barwniki, Zaprawy 
farbiarskie, Zagęszczacze do farb i barwników, Bejce, Formy 
proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
19 Tynki i masy dekoracyjne, Zaprawy cementowe, Zaprawy 
budowlane, Masy szpachlowe.

(210) 539450 (220) 2022 02 03
(731) Goliath IP Stichting, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Zrzędliwy Dziadek
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [pod-
ręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne 

gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszowe, Gry dostępne 
na platformach elektronicznych, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.

(210) 539464 (220) 2022 02 04
(731) WORLD SWEETS CENTRAL MARKETING COMPANY 

SINCE 1986, Kuwejt, KW
(540) (znak słowny)
(540) NOBLE WAFERS
(510), (511) 30 Wafelki w polewie czekoladowej, Wafelki, Wa-
felki [artykuły spożywcze], Czekoladowe wafle karmelowe, 
Jadalne wafle, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe w polewie 
czekoladowej, Wafle ryżowe, Brownie [ciastka czekoladowe], 
Ciastka, Ciastka czekoladowe, Kruche ciastka (herbatniki), 
Słodycze [cukierki].

(210) 539465 (220) 2022 02 04
(731) WORLD SWEETS CENTRAL MARKETING COMPANY 

SINCE 1986, Kuwejt, KW
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.02.24, 26.07.25, 26.01.04, 24.17.02, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 30 Wafelki w polewie czekoladowej, Wafelki, Wa-
felki [artykuły spożywcze], Czekoladowe wafle karmelowe, 
Jadalne wafle, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe w polewie 
czekoladowej, Wafle ryżowe, Brownie [ciastka czekoladowe], 
Ciastka, Ciastka czekoladowe, Kruche ciastka (herbatniki), 
Słodycze [cukierki].

(210) 539481 (220) 2022 02 04
(731) FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PALETA MARII 

WOLLENBERG-KLUZA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Konkurs „INSPIRACJE”
(510), (511) 14 Medale, Odznaczenia, Ordery, 16 Materiały 
drukowane, Dyplomy, Publikacje, Książki, Wydawnictwa rekla-
mowe, Katalogi, Czasopisma, Periodyki, Magazyny, Broszury, 
Foldery, Ulotki, Prospekty, Druki, Afisze, Plakaty, Albumy, Kalen-
darze, 35 Usługi w zakresie obrotu dziełami sztuki, zwłaszcza 
malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobami sztuki użytkowej, wyro-
bami rzemiosła artystycznego, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie sprzedaży dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, 
wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, 
Aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, Prowadzenie licyta-
cji rzeczy ruchomych, Usługi w zakresie organizowania i admini-
strowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, imprez charytatywnych, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów, Publikacja elektroniczna on-line 
analiz, książek i periodyków, albumów, kalendarzy, Publikowa-
nie książek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe, w szczególności z zakresu sztuki, 
Usługi wydawnicze.
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(210) 539483 (220) 2022 02 04
(731) FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PALETA  

MARII WOLLENBERG-KLUZA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 06.19.09, 06.07.25, 20.01.01, 05.01.09
(510), (511) 14 Medale, Odznaczenia, Ordery, 16 Materiały 
drukowane, Dyplomy, Publikacje, Książki, Wydawnictwa 
reklamowe, Katalogi, Czasopisma, Periodyki, Magazyny, 
Broszury, Foldery, Ulotki, Prospekty, Druki, Afisze, Plakaty, 
Albumy, Kalendarze, 35 Usługi w zakresie obrotu dzieła-
mi sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyroba-
mi sztuki użytkowej, wyrobami rzemiosła artystycznego, 
Usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, 
zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów sztuki 
użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, Aukcje 
przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, Prowadzenie licy-
tacji rzeczy ruchomych, Usługi w zakresie organizowania 
i administrowanie wystaw handlowych i reklamowych, 
41 Organizowanie i prowadzenie wystaw, konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, imprez cha-
rytatywnych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, 
Publikacja elektroniczna on-line analiz, książek i periody-
ków, albumów, kalendarzy, Publikowanie książek, Publiko-
wanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, w szczególności z zakresu sztuki, Usługi 
wydawnicze.

(210) 539524 (220) 2022 02 03
(731) E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów
(540) (znak słowny)
(540) misterio
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: bal-
samy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, 
pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki i jedwabie, Gumy 
i kleje do włosów, Rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, 
Szampony, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby 
i lakiery koloryzujące, Płyny do trwałej ondulacji, Utrwalacze 
do trwałej ondulacji, Woda utleniona w kremie.

(210) 539529 (220) 2022 02 07
(731) WINKIEL MATEUSZ MANIA STUDIO, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VULGAR SUCH IS LIFE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 539550 (220) 2022 02 04
(731) KUDAS LESZEK, SZEWCZYK DARIUSZ  

CENTRUM MEDYCZNE LEDA-MED, Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDAMED

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.11.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwa-
lifikowany personel medyczny, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi terapeu-
tyczne, porady medyczne dla osób niesłyszących, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, fizjoterapia, usługi opieki 
medycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, usłu-
gi informacji medycznej, usługi oceny medycznej, usługi 
pomocy medycznej, usługi obrazowania medycznego, 
usługi poradnictwa medycznego, usługi w zakresie pie-
lęgniarstwa, opieka pielęgniarska, usługi w zakresie oce-
ny stanu zdrowia, usługi w zakresie leczenia medyczne-
go, usługi w zakresie cukrzycy, usługi w zakresie leczenia 
skóry, usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, usługi medyczne do celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, usługi medyczne w zakresie le-
czenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, 
usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów reha-
bilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego 
efektywności, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabili-
tacja fizyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, usługi 
psychologów, badania psychologiczne, przeprowadzenie 
ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów 
psychologicznych, badania rentgenowskie w celach me-
dycznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
badania słuchu, chirurgia, dopasowywanie urządzeń orto-
pedycznych, doradztwo medyczne w zakresie ciąży, usłu-
gi ginekologiczne, doradztwo w dziedzinie rodzenia, do-
radztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich 
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników 
dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia 
i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, udzie-
lanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, 
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób star-
szych, doradztwo związane z badaniem słuchu, leczenie 
zwichnięć stawów, złamań kości lub podobnych urazów 
(judo -seifuku), ochrona zdrowia, ochrona zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna 
związana z osteopatią, opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie leczenia 
medycznego, prowadzenie placówek medycznych, prze-
prowadzanie diagnozy chorób, usługi doradcze dotyczą-
ce chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcza dotyczące 
farmaceutyków, usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, usługi medyczne w zakresie implantów or-
topedycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi 
ultrasonograficzne dla celów medycznych.

(210) 539567 (220) 2022 02 07
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,  

Berno, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Star CHRUPKI O SMAKU ZIELONA CEBULKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 01.01.10, 05.09.06, 04.05.05, 
08.07.08

(510), (511) 29 Przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, Prze-
kąski i chipsy na bazie soi, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
Przekąski i chipsy na bazie orzechów, Gotowe do spożycia 
przekąski składające się głównie z ziemniaków i chipsów, 
orzechów, produktów z orzechów, nasion, warzyw lub 
ich kombinacji, a mianowicie chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy z taro, chrupki, prze-
kąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski na bazie soi, 
przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strączko-
wych, dipy, sery, Mieszanki przekąsek składające się głownie 
z ziemniaków i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, 
produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, 
30 Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
ziaren, kukurydzy, zboża, lub ich kombinacji, w tym chipsy 
kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki ryżowe, 
wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane 
przekąski, kukurydza prażona [popcorn], sosy do maczania 
przekąsek, salsy, batoniki, Przekąski i chipsy na bazie ryżu, 
Przekąski i batoniki na bazie zboża, Sosy, Przekąski na bazie 
ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie kuku-
rydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy-bajgle.

(210) 539568 (220) 2022 02 07
(731) Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,  

Berno, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Star MACZUGI O SMAKU KETCHUP

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 01.01.10, 04.05.05, 08.07.08, 
11.03.02, 11.03.07, 08.07.01

(510), (511) 29 Przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, Prze-
kąski i chipsy na bazie soi, Przekąski i chipsy na bazie warzyw, 
Przekąski i chipsy na bazie orzechów, Gotowe do spożycia 

przekąski składające się głównie z ziemniaków i chipsów, 
orzechów, produktów z orzechów, nasion, warzyw lub 
ich kombinacji, a mianowicie chipsy ziemniaczane, chrupki 
ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy z taro, chrupki, prze-
kąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski na bazie soi, 
przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strączko-
wych, dipy, sery, Mieszanki przekąsek składające się głownie 
z ziemniaków i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, 
produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, 
30 Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
ziaren, kukurydzy, zboża, lub ich kombinacji, w tym chipsy 
kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki ryżowe, 
wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane 
przekąski, kukurydza prażona [popcorn], sosy do maczania 
przekąsek, salsy, batoniki, Przekąski i chipsy na bazie ryżu, 
Przekąski i batoniki na bazie zboża, Sosy, Przekąski na bazie 
ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie kuku-
rydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy-bajgle.

(210) 539596 (220) 2022 02 07
(731) BUSINESS SUPPORT SOLUTION  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BSS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01, 26.04.12
(510), (511) 35 Analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, księgowość, outsourcing (doradz-
two handlowe), podatki (przygotowywanie zeznań), pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, 
36 Analizy finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, finan-
sowe usługi, finansowe doradztwo, operacje finansowe, po-
datki (ekspertyzy), pośrednictwo w sprawach majątku nieru-
chomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 45 Badania 
prawne.

(210) 539603 (220) 2022 02 07
(731) NOWY SZTYNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztynort
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 54º08 N 21º41 E NOWY SZTYNORT  

OSADA WOLNOŚCI
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.18, 24.17.07
(510), (511) 39 Czarterowanie jachtów, Czarterowanie trans-
portu, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Czarterowanie 
jednostek pływających, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Usługi w zakresie czarterowania jachtów, Czarterowa-
nie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojaz-
dów wodnych, Usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystycz-
ne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Usługi 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 40 Doradz-
two w dziedzinie wytwarzania wina, Konserwacja napojów, 
Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie żyw-
ności, Obróbka żywności gotowanej, Przetwarzanie arty-
kułów spożywczych do użytku w produkcji, Przetwarzanie 
żywności, Przetwarzanie żywności gotowanej, Przetwórstwo 
ryb, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi 
browarnicze, Usługi destylacji alkoholu, Usługi konserwacji 
żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Usługi 
przetwarzania serów w postaci dojrzewania, sezonowania 
i starzenia się serów, Usługi wędzarni z zakresu wędzenia ar-
tykułów spożywczych, Warzenie piwa, Wędzenie mięsa, Wę-
dzenie produktów żywnościowych, Wędzenie ryb, Wędze-
nie sera, Wędzenie żywności, Wyciskanie owoców na rzecz 
osób trzecich, Wytłaczanie owoców, 41 Edukacja, Edukacja 
[nauczanie], Edukacja sportowa, Edukacja zawodowa, Usługi 
edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypo-
czynkowe, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, 
Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów.

(210) 539620 (220) 2022 02 08
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) LIROCSA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Produk-
ty lecznicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
środki opatrunkowe, Preparaty do plombowania zębów, 
Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Antybiotyki, 
Środki do leczenia oparzeń, Środki przeciwbólowe, Pastyl-
ki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały do celów 
leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające lecze-
nie, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 539637 (220) 2022 02 08
(731) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATOWNIK BIAŁO-CZERWONY

(531) 18.04.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne, 
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty 
osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała, 
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, 
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, 

toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu, pre-
paraty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfu-
my, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, 
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu, pasty, pły-
ny, proszki do czyszczenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, pre-
paraty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty 
do celów leczniczych, antybakteryjne środki do mycia rąk, 
białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, medyczne 
środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dez-
odoranty inne niż dla ludzi i zwierząt, żywność dietetyczna 
przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemow-
ląt, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze 
ziołowe, kleje do protez zębowych, kompresy, lecznicze pre-
paraty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze 
preparaty do czyszczenia zębów, maści do celów farmaceu-
tycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko 
w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne i dezynfek-
cyjne, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw oparze-
niom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty ubocz-
ne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole wód 
mineralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy witaminowe w postaci plastrów, szampony lecz-
nicze, środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poce-
niu stóp, środki odkażające, środki wspomagające odchudza-
nie, zioła lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, 35 Usługi reklamowe, agencje reklamowe, agencje 
informacji handlowej, badania rynkowe, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach 
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, Internetu, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie bizne-
sem, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, marketing ukierunkowany, optymaliza-
cja stron internetowych, poszukiwania w zakresie patronatu, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu-
gi agencji importu i eksportu, usługi public relations, usługi 
tworzenia kontaktów sprzedażowych, usługi porównywa-
nia cen wyrobów, wywiad rynkowy, zapewnianie platform 
internetowych dla nabywców i odbiorców towarów i usług, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych, 
środków dezynfekcyjnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
ponadto suplementów diety, preparatów witaminowych, 
dietetycznych, preparatów wspomagających odchudzanie, 
środków do zwalczania robactwa, fungicydów i herbicydów, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
wyrobów kosmetycznych, produktów farmaceutycznych, 
środków dezynfekcyjnych, suplementów diety, preparatów 
witaminowych, dietetycznych, środków wspomagających 
odchudzanie, środków do zwalczania robactwa, fungicydów 
i herbicydów.

(210) 539662 (220) 2022 02 09
(731) Goliath IP Stichting, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
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(540) Nie budź tatusia
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [pod-
ręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne 
gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszowe, Gry dostępne 
na platformach elektronicznych, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.

(210) 539666 (220) 2022 02 09
(731) PRZEBADANI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przebadani.pl

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządza-
nie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie 
w zakresie usług medycznych, Kompilacja danych statystycz-
nych dotyczących badań medycznych, Zarządzanie klinikami 
medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, 
lecznicami, przychodniami, laboratoriami medycznymi, pla-
cówkami rehabilitacji i rekonwalescencji, Rozwój systemów 
zarządzania szpitalami, klinikami, lecznicami, przychodniami, 
laboratoriami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świad-
czone na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń medycz-
nych świadczone na rzecz szpitali, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej: administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działal-
ności gospodarczej, Udostępnianie skomputeryzowanych in-
formacji handlowych i marketingowych z zakresu medycyny, 
medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakolo-
gii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, 
odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, 
Usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, próbek, 
Usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, Gro-
madzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumen-
tów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, 
także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i sys-
temów łącznościowych, Zarządzanie danymi medycznymi, 
dokumentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagno-
zami medycznymi, także za pośrednictwem systemów telein-
formatycznych i systemów łącznościowych, Prowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności 
elektronicznej dokumentacji pacjenta, Usługi związane z dłu-
goterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania re-
lacjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalno-
ściowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami za-
chęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi gwarantowania ubezpieczeń me-
dycznych, Usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków me-
dycznych, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń me-
dycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu 
wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób 
będących w potrzebie, Usługi finansowania związane z usłu-
gami położniczymi, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarzą-
dzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym, 38 Przy-
dzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu 

do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapew-
nianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu 
do witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji i obrazów 
związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i hi-
gieną, Zapewnienie dostępu do blogów internetowych, Ko-
munikacja za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Umożliwianie dostępu 
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbio-
rów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewi-
zyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych progra-
mów naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów informa-
cyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbio-
rów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, 39 Usługi transportowe, Transport sanitarny, Transport 
odpadów medycznych i odpadów specjalnych, 41 Wydawa-
nie publikacji medycznych, Publikowanie tekstów medycz-
nych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, Doradztwo zawodowe, Usługi edukacyjne i treningowe 
w zakresie medycyny i farmakologii, Kształcenie ustawiczne, 
Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek i materiałów dy-
daktycznych, edukacyjnych, Nagrywanie materiałów dydak-
tycznych, Kształcenie praktyczne, Publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikowanie 
książek, Udostępnianie publikacji on-line, 42 Badania naukowe 
do celów medycznych, Pisanie programów komputerowych 
do zastosowań medycznych, Usługi laboratoryjne w zakresie 
badań medycznych, Badania biologiczne, badania naukowe, 
badania medyczne, badania kliniczne, badanie bakteriologicz-
ne, badania w dziedzinie kosmetyki, badania dotyczące leków 
i środków farmaceutycznych, badania naukowe związane 
z genetyką, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, Kontrola jakości, testowanie mate-
riałów, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Progra-
mowanie oprogramowania do portali internetowych, progra-
mowanie oprogramowania do portali internetowych o tema-
tyce medycznej, programowanie oprogramowania do portali 
internetowych o tematyce naukowej, Projektowanie portali 
sieciowych, Hosting portali internetowych, 44 Prowadzenie 
placówek medycznych, Usługi klinik medycznych, lecznic, 
szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek re-
habilitacji i rekonwalescencji, Usługi w zakresie udzielania po-
rad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Usługi w za-
kresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Badania gene-
tyczne do celów medycznych, Przychodnie położniczo-gine-
kologiczne, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Usługi 
prywatnych szpitali, Usługi indywidualnych konsultacji me-
dycznych świadczone dla pacjentów, Usługi w zakresie wyko-
nywania zabiegów chirurgicznych, Opieka zdrowotna, Usługi 
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi medycznej 
opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, Opieka pielęgniarska, Ra-
townictwo medyczne, Konsultacje medyczne, Badania me-
dyczne, Konsultacje, również przez telefon i on-line, dotyczące 
produktów medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, 
Usługi medyczne, Badania medyczne, lekarskie, Badania me-
dyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wy-



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

kwalifikowany personel medyczny, Doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Świad-
czenie pomocy medycznej, Udzielanie informacji medycznej, 
Usługi promocji zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi le-
karskich wizyt domowych, Usługi pielęgniarskich wizyt domo-
wych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie tech-
nologii medycznej, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wy-
pożyczanie urządzeń medycznych, Wypożyczanie instrumen-
tów medycznych, Usługi paramedyczne, Usługi medycyny al-
ternatywnej, Usługi kurortów [medyczne], Usługi lekarskie, 
Ambulatoryjna opieka medyczna, Analizy medyczne do dia-
gnostyki i leczenia ludzi, Dopasowanie urządzeń i aparatów 
ortopedycznych, Informacja medyczna, Kompilacja raportów 
medycznych, Krwiodawstwo, Opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, Opieka paliatywna, Pomoc 
medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Udo-
stępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielę-
gniarskiej, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i le-
czeniem chorób, Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów me-
dycznych, Usługi obrazowania medycznego, Usługi teleme-
dyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie 
wyszukiwania informacji medycznych, Wydawanie raportów 
medycznych, Badania przesiewowe, Usługi położnicze, Usługi 
położnicze w domach, Usługi: stomatologiczne, ortopedycz-
ne, chirurgiczne, logopedyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, 
terapeutyczne, psychologiczne, Chirurgia plastyczna, fizjote-
rapia, fizykoterapia, masaże, Usługi domowej opieki zdrowot-
nej, Monitorowanie pacjentów.

(210) 539677 (220) 2022 02 10
(731) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAPID szybciej niż myślisz

(531) 12.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatu-
ra regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Insta-
lacje regulacyjne do rur wodnych, Zawory regulujące poziom 
w zbiornikach, Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regu-
lacyjne], Zawory kulowe, Zawory [krany] jako części instalacji 
sanitarnych, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpie-
czeństwa do urządzeń wodnych, Zawory do grzejników, Urzą-
dzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych, Urządzenia 
regulacyjne do urządzeń wodnych, Urządzenia regulacyjne 
do instalacji wodnych, Aparatura do filtrowania wody, Aparatu-
ra do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje do zmiękczania 
wody, Filtry do wody, Filtry do oczyszczania wody, Aeratory 
do kranów, Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Akce-
soria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Armatury łazien-
kowe, Deski do muszli klozetowych, Deski sedesowe, Elastyczne 

rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wo-
dociągowo-kanalizacyjnej wanien, Elastyczne rury wchodzące 
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznico-
wych, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągo-
wo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Głowice prysznicowe, 
Głowice do pryszniców, Instalacje do celów sanitarnych, Instala-
cje do wanien z masażem, Instalacje do wanien z prysznicem, In-
stalacje łazienkowe, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, 
Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Instalacje 
prysznicowe, Instalacje sanitarne, Kolanka z tworzyw sztucz-
nych do rur [części instalacji sanitarnych], Krany, Krany [kurki], 
Kurki [akcesoria hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki czerpalne 
[armatura wodociągowa], Kurki, Kurki do dostarczania wody, 
Kurki do instalacji sanitarnych, Kurki do wody będące częściami 
instalacji sanitarnych, Kurki [krany], Łazienkowe instalacje wod-
no-kanalizacyjne, Metalowe korki do pryszniców, Metalowe 
korki do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki 
do zlewów, Metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji 
sanitarnych], Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt do natry-
sków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt do odprowa-
dzania wody, Osprzęt do bidetów, 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 usuwania 
odpadów do wyrobów sanitarnych, Pływaki do spłuczek, Rury 
będące częściami instalacji sanitarnych, Rury ściekowe do insta-
lacji sanitarnych, Rury ściekowe do wanien, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, Sanitarna armatura spustowa do ruro-
ciągów ściekowych, Sanitarna armatura spustowa do bidetów, 
Sanitarna armatura spustowa do wanien, Sanitarna armatura 
spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa do prysz-
niców, Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Sitka 
do użytku w brodzikach prysznicowych, Słuchawki będące 
akcesoriami do pryszniców, Spusty [akcesoria hydrauliczne], 
Urządzenia do celów sanitarnych, Uszczelki do kranów wodo-
ciągowych, Węże prysznicowe, Węże prysznicowe do ręcznych 
pryszniców, Wodooszczędne krany, Wodooszczędne perlatory, 
Wodooszczędne słuchawki natryskowe, Wylewki kranów, Wyro-
by sanitarne ze stali nierdzewnej, Zatyczki do umywalek, Zawo-
ry do instalacji zaopatrujących w wodę, Zawory do rur, Zawory 
do rur i rurociągów, Zawory do rur wodociągowych, Zawory 
jako części instalacji sanitarnych, Zawory [kurki] jako części in-
stalacji sanitarnych, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zbior-
niki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki WC, Zespoły 
do wyłapywania zanieczyszczeń do wanien, Zespoły sanitarne, 
Zespoły wyłapujące zanieczyszczenia do umywalek, Dźwignie 
do spłuczek, Filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitar-
nych, Filtry do wody pitnej.

(210) 539695 (220) 2022 02 09
 (310) Z.461691 (320) 2016 09 19 (330) PL
(731) LAABS MAGDALENA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exfolmo

(531) 03.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe.
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(210) 539766 (220) 2022 02 11
(731) CHABRZYK AGNIESZKA MY DIGI HUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my LINE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dodatki 
dietetyczne, Dietetyczne dodatki do żywności, Suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, Produkty dietetyczne do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Suplemen-
ty diety do użytku dietetycznego, Dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami die-
tetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Preparaty i substancje 
mineralne do celów medycznych, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety, 
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
L-karnityna na utratę wagi, Mineralne suplementy diety, Su-
plementy diety w płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi.

(210) 539768 (220) 2022 02 11
(731) CRUX SPÓŁKA JAWNA D. ZAJĄC, P. WOLNY, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRUX wydawnictwo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalenda-
rze ścienne, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze spotkań 
[agendy], Kalendarze na biurko, Kalendarze wskazujące dzień 
tygodnia, Wkłady uzupełniające do kalendarza, Kalendarze 
z kartkami do wyrywania, Podkładki na biurko z kalenda-
rzem, Notesy, Notesy kieszonkowe, Notatniki [notesy], Notesy 
[artykuły papiernicze], Upominkowe etui na przybory do pi-
sania, Książki upominkowe, Terminarze biurkowe, Podkładka 
na biurko, Zestawy na biurko, Stojaki na akcesoria biurkowe, 
Stojaki na kalendarze biurkowe, Stojaki biurkowe na wizy-
tówki, Organizery na biurko, Przyborniki na biurko, Maty 
na biurko, Podkładki na biurko, Przyborniki biurkowe, Pojem-
niki na biurko, Terminarze na biurko, Kartoteki obrotowe 
na biurko, Stojaki na dokumenty na biurko, Stojaki [półki] 
na dokumenty na biurko, Kasetki na biurko na materiały biu-
rowe [artykuły biurowe], Kosze biurkowe na akcesoria biurko-
we, Tacki biurkowe, Artykuły biurowe, Papierowe materiały 
biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Aktówki [artykuły 
biurowe], Teczki [artykuły biurowe], Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Koperty do użytku biurowego, Teczki do użytku 
biurowego, Organizery do użytku biurowego, Artykuły biu-
rowe [z wyjątkiem mebli], Pióra i długopisy [artykuły biuro-

we], Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Koszulki na do-
kumenty do użytku biurowego, Teczki z kieszonkami 
do użytku biurowego, Uchwyty z tworzyw sztucznych 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], Książki, Opakowania 
książek, Oprawy książek, Zakładki do książek, Obwoluty ksią-
żek, Okładki książek, Podpórki do książek, Książki z rozkłada-
nymi obrazkami, Zakładki papierowe do książek, Zakładki 
do książek z metali szlachetnych, Zakładki do książek, 
nie z metali szlachetnych, Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, Druki, Materiały drukowane, 
Samoprzylepne etykiety drukowane, Drukowane etykietki 
papierowe, Terminarze [materiały drukowane], Roczniki [pu-
blikacje drukowane], Drukowany materiał promocyjny, Dru-
kowane materiały piśmienne, Drukowane arkusze informa-
cyjne, Częściowo drukowane formularze, Drukowane foldery 
informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Kartki 
okolicznościowe, Kartki świąteczne, Kartki z życzeniami, Kart-
ki do korespondencji, Kartki do notowania, Przylepne kartki 
na notatki, Kartki do opakowań na prezenty, Kartki okoliczno-
ściowe na zawiadomienia i podziękowania, Terminarze, Ter-
minarze roczne, Terminarze ścienne, Terminarze kieszonko-
we, Terminarze miesięczne, Terminarze tygodniowe, Plany 
dnia [terminarze], Okładki na terminarze tygodniowe, Okład-
ki skórzane do terminarzy spotkań, Opakowania kartonowe, 
Opakowania na żywność, Opakowania na prezenty, Pudła 
opakowaniowe [kartonowe], Materiały do opakowywania, 
Opakowania z tworzyw sztucznych, Szczelne opakowania 
z tektury, Opakowanie na prezenty świąteczne, Materiały 
opakowaniowe wykonane z kartonu, Materiały opakowanio-
we wykonane z tektury, Przemysłowe pojemniki opakowa-
niowe z papieru, Pojemniki opakowaniowe z regenerowanej 
celulozy, Opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, 
Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia 
z tworzywa sztucznego do opakowywania, Materiały opako-
waniowe wykonane z papieru z recyklingu, Tektura na opa-
kowania, Wyściełający papier do opakowań, Nieprzepusz-
czające powietrza opakowania z papieru, Materiały opako-
waniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach 
papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyście-
łania] z papieru lub kartonu, Materiały amortyzujące lub wy-
ściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 
Torby na prezenty, Pudełka na prezenty, Kartony na prezenty, 
Opakowanie na prezenty, Etykietki na prezenty, Papierowe 
torby na prezenty, Segregatory do prezentowania, Papiero-
we etykietki na prezenty, Kartonowe pudełka na prezenty, 
Papier do pakowania prezentów, Pudełka na prezenty z pa-
pieru, Okładki książkowe, Okładki czasopism, Okładki notat-
ników, Okładki na paszporty, Okładki książeczek czekowych, 
Okładki na akta, Okładki na agendy, Okładki na czeki, Ochron-
ne okładki na książki, Skórzane okładki na książki, Okładki 
na zeszyty ćwiczeń, Okładki na książeczki czekowe, Okładki, 
obwoluty [artykuły papiernicze], Materiały na okładki książek, 
Okładki na książeczki bankowe, Papierowe okładki na rapor-
ty, Pamiętniki ze skórzanymi okładkami, Folie do okładania 
książek, Okładki do przechowywania i ochrony znaczków, 
Skórzane zakładki do książek, Skoroszyty, Skorowidze, Indek-
sy, skorowidze, Skorowidze, indeksy, Skoroszyty do doku-
mentów, Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty na dokumen-
ty, Zawieszki tekturowe, Papierowe metki [zawieszki], Teczki 
zawieszkowe, Notesy na zapiski, Pudełka kartonowe, Pudełka 
tekturowe, Składane pudełka kartonowe, Pudełka z papieru, 
Pudełka na pióra, Papierowe pudełka do pakowania, Karto-
nowe pudełka do pakowania, Pudełka kartonowe lub papie-
rowe, Pudełka na artykuły piśmienne, Składane pudełka z pa-
pieru, Pudełka z tektury falistej, Pudełka do przechowywania 
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fotografii, Kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowe-
go], Pudełka kartonowe do użytku domowego, Pudełka wy-
konane z płyty pilśniowej, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Pudełka wykonane z tektury falistej, Pudełka na pióra i dłu-
gopisy, Pudełka na pióra i ołówki, Pudełka kartonowe 
na drobne upominki, Pudełka tekturowe wykonane z tektury 
falistej, Piórniki pudełka na przybory do pisania, Kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie gotowej, Pudełka z tektury 
falistej do przechowywania dokumentów, Pudełka kartote-
kowe do przechowywania dokumentów biznesowych i oso-
bistych, Mapy, Ilustrowane mapy ścienne, Plany, Plany druko-
wane, Reklamy drukowane, Drukowane zaproszenia, Druko-
wane bilety, Tabele drukowane, Kupony drukowane, Broszu-
ry drukowane, Ulotki drukowane, Karty drukowane, Dyplomy 
drukowane, Drukowane emblematy, Kwestionariusze druko-
wane, Drukowane znaki papierowe, Drukowane reprodukcje 
obrazów, Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane 
zaproszenia papierowe, Drukowane karty informacyjne, Dru-
kowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane mate-
riały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Druko-
wane ulotki informacyjne, Drukowane reprodukcje dzieł 
sztuki, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowa-
ne bilety wstępu na imprezy, Skrócone przewodniki kieszon-
kowe [materiały drukowane], Drukowane zabawne etykiety 
na butelki z winem, Plakaty reklamowe, Publikacje reklamo-
we, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Rekla-
mowe szyldy papierowe, Tablice reklamowe z tektury, Tabli-
ce reklamowe z kartonu, Reklamowe znaki z tektury, Druko-
wane kartonowe tablice reklamowe, Szyldy reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, Figurki z papieru, Plakaty z papieru, Ety-
kiety z papieru, Proporczyki z papieru, Transparenty z papie-
ru, Maty stołowe z papieru, Podkładki stołowe z papieru, Ta-
blice ogłoszeniowe z papieru, Statuetki z papieru mâché, 
Banery wystawowe z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], 
Plakaty wykonane z papieru, Ozdoby ścienne z papieru, Ety-
kiety przylepne z papieru, Pojemniki wykonane z papieru, 
Podkładki pod nakrycie z papieru, Etykiety z papieru lub kar-
tonu, Materiały do pakowania z papieru, Torby na śmieci 
z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Noże do papieru [arty-
kuły biurowe], Osłony z papieru na doniczki, Podstawki pod 
szklanki z papieru, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Deko-
racje na środek stołu z papieru, Szyldy z papieru lub z karto-
nu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Torebki z pa-
pieru na artykuły żywnościowe, Maty pod nakrycia stołowe 
z papieru, Noże do papieru z metali szlachetnych, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Dekoracje ścienne 3D wyko-
nane z papieru, Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizo-
wanego, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Nożyki 
do papieru [nożyki do otwierania listów], Koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, Torby do pakowania wykonane z bio-
degradowalnego papieru, Oprawy do zdjęć i obrazów wyko-
nane z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, To-
rebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, Worki na śmieci wykonane z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Pojemniki z papieru biodegrado-
walnego opartego na bazie masy włóknistej do jedzenia 
na wynos, Torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nych tworzyw sztucznych, Worki na odpady spożywcze 

z biodegradowalnego tworzywa sztucznego do użytku do-
mowego, Ozdoby do ołówków, Papierowe ozdoby do ciast, 
Ozdoby papierowe na przyjęcia, Dekoracyjne ozdoby 
do ołówków, Samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, 
Ozdoby do ołówków [artykuły papiernicze], Ozdobne rzeźby 
wykonane z masy papierowej, Drewno (Papier z miazgi -), Za-
kładki, Zakładki indeksujące, Zakładki samoprzylepne, Za-
kładki do stron, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakład-
ki indeksujące do dokumentów, Kupony z zakładami, Pióra 
i długopisy, Pojemniki na długopisy, Zestawy piór i długopi-
sów, Zestawy długopisów i ołówków, Podstawki na długopi-
sy i ołówki, Tace na pióra i długopisy, Stojaki na pióra i długo-
pisy, Długopisy kolorowe, Kolorowe długopisy, Podstawki 
do długopisów i ołówków, Klipsy do piór i długopisów, Pióra 
i długopisy z metali szlachetnych, Osłony do długopisów 
do przypinania do kieszeni, Zestawy piśmienne, Materiały 
piśmienne, Artykuły piśmiennicze, Papierowe artykuły pi-
śmienne, Koperty [artykuły piśmienne], Przybory szkolne [ar-
tykuły piśmienne], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Wzmocnio-
ne etykiety do materiałów piśmiennych, Pióra żelowe, Piórni-
ki, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Piórniki rolowane, Klipsy piór 
wiecznych, Pióra ze stali, Podpórki na pióra, Pióra [na atra-
ment], Skórzane piórniki na ołówki, Oprawy do piór i ołów-
ków, Podstawki na kałamarz i pióra, Ołówki, Zestawy ołów-
ków, Kredki ołówkowe, Pojemniki na ołówki, Ołówki do ryso-
wania, Kubki na ołówki, Nakładki na ołówki, Nasadki do ołów-
ków, Przedłużenia do ołówków, Skuwki do ołówków, Gumki-
-nakładki na ołówek, Metalowe pudełka na ołówki, Ołówki 
z systemem wysuwania, Ołówki z gumkami do wycierania, 
Ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, Kredki do kolo-
rowania, Kredki świecowe, Zawiadomienia [artykuły papierni-
cze], Teczki [artykuły papiernicze], Podkładki samoprzylepne 
[artykuły papiernicze], Artykuły papiernicze na przyjęcia, Po-
jemniki na artykuły papiernicze, Bloki [artykuły papiernicze], 
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Artykuły papierni-
cze do pisania, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Klipsy do etui na identy-
fikatory [artykuły biurowe], Teczki na dokumenty będące ar-
tykułami papierniczymi, Karton z miazgi drzewnej [artykuły 
papiernicze], Papierowe dekoracje do artykułów spożyw-
czych, Uchwyty do identyfikatorów [artykuły biurowe], Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Tacki na dokumenty 
[artykuły biurowe], Kasetki na papeterię [artykuły biurowe], 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Papierowe 
wyroby artystyczne, Tektura, Etykiety tekturowe, Tuby z tek-
tury, Plakietki z tektury, Maty obiadowe tekturowe, Tekturo-
we maty stołowe, Figurki wykonane z tektury, Wyściełane 
torby tekturowe, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pojemniki 
z tektury falistej, Podkładki pod szklanki z tektury, Podstawki 
pod szklanki z tektury, Podkładki tekturowe do oprawiania 
książek, Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty stołowe 
pod talerze z tektury, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tek-
tury, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Papier 
i karton, Stojaki na dokumenty, Stojaki na korespondencję, 
Stojaki na kalendarz, Stojaki na pieczątki, Organizery [stojaki] 
na notatki, Stojaki na przyrządy do pisania, Stojaki na papier 
[wyposażenie biurowe], Pojemniki i stojaki na spinacze 
do papieru, Ramki i stojaki do fotografii, Stojaki na stemple, 
Sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe],  
18 Pudełka ze skóry, Teczki ze skóry, Pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, Aktówki [wyroby ze skóry], Portmonetki 
(wyroby ze skóry), Torby z imitacji skóry, Torebki wykonane 
ze skóry, Paski z imitacji skóry, Etui z imitacji skóry, Pojemniki 
na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Aktówki wykonane 
ze skóry, Torby wykonane ze skóry, Aktówki wykonane z imi-
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tacji skóry, Torby podróżne wykonane ze skóry, Torebki wy-
konane z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pakowania, Tor-
by na zakupy wykonane ze skóry, Etui na klucze wykonane 
ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Etykiety samoprzylep-
ne ze skóry do toreb, Etykiety naszywane ze skóry do ubrań, 
Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty 
kredytowe z imitacji skóry, Zawieszki ze skóry, Zawieszki, 
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Etui na karty wykona-
ne z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Zawieszki, etykiety ba-
gażowe, Plastikowe etykiety na bagaż, Metalowe etykiety 
na bagaż, Etykiety na bagaż z kauczuku, Oprawki na etykietki 
do bagażu, Etui na klucze, Pokrowce na klucze, Sakiewki 
na klucze, Futerały w postaci etui na klucze, Etui na wizytów-
ki, Etui na banknoty, Etui na prawo jazdy, Etui na karty kredy-
towe, Etui na karty [portfele], Etui, futerały na dokumenty, 
Etui na bilety okresowe, Skórzane etui na karty, Skórzane etui 
na karty kredytowe, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui 
na karty kredytowe (portfele), Portfele wraz z etui na karty, 
Etui na wizytówki w postaci portfeli, Portfele, Portfele skórza-
ne, Portfele na karty, Portfele na kostkę, Portfele na nadgar-
stek, Portfele na karty wizytowe, Torebki, portmonetki i port-
fele, Portfele na karty kredytowe, Portfele z metali szlachet-
nych, Torby i portfele skórzane, Portfele do przypinania 
na pasku, Portfele nie z metali szlachetnych, Skórzane portfe-
le na karty kredytowe, Portfele z przegródkami na karty, Port-
fele damskie nie z metali szlachetnych, Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
Torebki, Skórzane torebki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej  
i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w zakresie: 
materiały i gadżety reklamowe, materiały i gadżety reklamo-
we z papieru lub tektury, materiały i gadżety reklamowe 
z nasionami, gadżety reklamowe ze skóry, gadżety reklamo-
we z tworzyw sztucznych, breloki, breloki ze skóry, breloki 
z tworzyw sztucznych, breloki z materiałów naturalnych, za-
wieszki, zawieszki ze skóry, zawieszki z tworzyw sztucznych, 
zawieszki z materiałów naturalnych, kubki, butelki na napoje, 
w tym także na wodę, pojemniki na napoje, w tym także 
na wodę, odzież reklamowa, kalendarze, kalendarze druko-
wane, kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe, kalenda-
rze spotkań [agendy], kalendarze na biurko, kalendarze wska-
zujące dzień tygodnia, wkłady uzupełniające do kalendarza, 
kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko 
z kalendarzem, notesy, notesy kieszonkowe, notatniki [note-
sy], notesy [artykuły papiernicze], upominkowe etui na przy-
bory do pisania, książki upominkowe, terminarze biurkowe, 
podkładka na biurko, zestawy na biurko, stojaki na akcesoria 
biurkowe, stojaki na kalendarze biurkowe, stojaki biurkowe 
na wizytówki, organizery na biurko, przyborniki na biurko, 
maty na biurko, podkładki na biurko, przyborniki biurkowe, 
pojemniki na biurko, terminarze na biurko, kartoteki obroto-
we na biurko, stojaki na dokumenty na biurko, stojaki [półki] 
na dokumenty na biurko, kasetki na biurko na materiały biu-
rowe [artykuły biurowe], kosze biurkowe na akcesoria biurko-
we, tacki biurkowe, artykuły biurowe, papierowe materiały 
biurowe, biurowe artykuły papiernicze, aktówki [artykuły 
biurowe], teczki [artykuły biurowe], identyfikatory [artykuły 
biurowe], koperty do użytku biurowego, teczki do użytku 
biurowego, organizery do użytku biurowego, artykuły biuro-
we [z wyjątkiem mebli], pióra i długopisy [artykuły biurowe], 
teczki na dokumenty [artykuły biurowe], koszulki na doku-
menty do użytku biurowego, teczki z kieszonkami do użytku 
biurowego, Uchwyty z tworzyw sztucznych do identyfikato-
rów [artykuły biurowe], książki, opakowania książek, oprawy 
książek, zakładki do książek, obwoluty książek, okładki ksią-
żek, podpórki do książek, książki z rozkładanymi obrazkami, 
zakładki papierowe do książek, zakładki do książek z metali 
szlachetnych, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, 

drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papiero-
we, druki, materiały drukowane, samoprzylepne etykiety 
drukowane, drukowane etykietki papierowe, terminarze [ma-
teriały drukowane], roczniki [publikacje drukowane], druko-
wany materiał promocyjny, drukowane materiały piśmienne, 
drukowane arkusze informacyjne, częściowo drukowane for-
mularze, drukowane foldery informacyjne, biuletyny [mate-
riały drukowane], drukowane materiały opakowaniowe z pa-
pieru, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, kartki okolicznościowe, kartki świą-
teczne, kartki z życzeniami, kartki do korespondencji, kartki 
do notowania, przylepne kartki na notatki, kartki do opako-
wań na prezenty, kartki okolicznościowe na zawiadomienia 
i podziękowania, terminarze, terminarze roczne, terminarze 
ścienne, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, 
terminarze tygodniowe, plany dnia [terminarze], okładki 
na terminarze tygodniowe, okładki skórzane do terminarzy 
spotkań, opakowania kartonowe, opakowania na żywność, 
opakowania na prezenty, pudła opakowaniowe [kartonowe], 
materiały do opakowywania, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, szczelne opakowania z tektury, opakowanie na prezen-
ty świąteczne, materiały opakowaniowe wykonane z karto-
nu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, przemy-
słowe pojemniki opakowaniowe z papieru, pojemniki opako-
waniowe z regenerowanej celulozy, opakowania na prezenty 
z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, folia z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklin-
gu, tektura na opakowania, wyściełający papier do opako-
wań, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, 
materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minera-
łach substytutach papieru, materiały opakowaniowe [amor-
tyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały 
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używa-
ne jako opakowania, torby na prezenty, pudełka na prezenty, 
kartony na prezenty, opakowanie na prezenty, etykietki 
na prezenty, papierowe torby na prezenty, segregatory 
do prezentowania, papierowe etykietki na prezenty, kartono-
we pudełka na prezenty, papier do pakowania prezentów, 
pudełka na prezenty z papieru, okładki książkowe, okładki 
czasopism, okładki notatników, okładki na paszporty, okładki 
książeczek czekowych, okładki na akta, okładki na agendy, 
okładki na czeki, ochronne okładki na książki, skórzane okład-
ki na książki, okładki na zeszyty ćwiczeń, okładki na książeczki 
czekowe, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], materiały 
na okładki książek, okładki na książeczki bankowe, papierowe 
okładki na raporty, pamiętniki ze skórzanymi okładkami, folie 
do okładania książek, okładki do przechowywania i ochrony 
znaczków, skórzane zakładki do książek, skoroszyty, skorowi-
dze, indeksy, skorowidze, skorowidze, indeksy, skoroszyty 
do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skoroszyty na do-
kumenty, zawieszki tekturowe, papierowe metki [zawieszki], 
teczki zawieszkowe, notesy na zapiski, pudełka kartonowe, 
pudełka tekturowe, składane pudełka kartonowe, pudełka 
z papieru, pudełka na pióra, papierowe pudełka do pakowa-
nia, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka kartonowe 
lub papierowe, pudełka na artykuły piśmienne, składane pu-
dełka z papieru, pudełka z tektury falistej, pudełka do prze-
chowywania fotografii, kartonowe pudełka [do pakowania 
przemysłowego], pudełka kartonowe do użytku domowego, 
pudełka wykonane z płyty pilśniowej, pudełka z papieru lub 
kartonu, pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka na pió-
ra i długopisy, pudełka na pióra i ołówki, pudełka kartonowe 
na drobne upominki, pudełka tekturowe wykonane z tektu-
ry falistej, piórniki pudełka na przybory do pisania, kartono-
we pudełka do pakowania, w formie składanej, kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie gotowej, pudełka z tektury 
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falistej do przechowywania dokumentów, pudełka kartote-
kowe do przechowywania dokumentów biznesowych i oso-
bistych, mapy, ilustrowane mapy ścienne, plany, plany druko-
wane, reklamy drukowane, drukowane zaproszenia, druko-
wane bilety, tabele drukowane, kupony drukowane, broszu-
ry drukowane, ulotki drukowane, karty drukowane, dyplomy 
drukowane, drukowane emblematy, kwestionariusze druko-
wane, drukowane znaki papierowe, drukowane reprodukcje 
obrazów, drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane 
zaproszenia papierowe, drukowane karty informacyjne, dru-
kowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały eduka-
cyjne, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane materiały 
ilustracyjne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane 
ulotki informacyjne, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane bilety 
wstępu na imprezy, skrócone przewodniki kieszonkowe [ma-
teriały drukowane], drukowane zabawne etykiety na butelki 
z winem, plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki 
reklamowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy 
papierowe, tablice reklamowe z tektury, tablice reklamowe 
z kartonu, reklamowe znaki z tektury, drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z karto-
nu, figurki z papieru, plakaty z papieru, etykiety z papieru, 
proporczyki z papieru, transparenty z papieru, maty stołowe 
z papieru, podkładki stołowe z papieru, tablice ogłoszeniowe 
z papieru, statuetki z papieru mâché, banery wystawowe 
z papieru, dekoracje z papieru [flagi], plakaty wykonane z pa-
pieru, ozdoby ścienne z papieru, etykiety przylepne z papie-
ru, pojemniki wykonane z papieru, podkładki pod nakrycie 
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, materiały do pako-
wania z papieru, torby na śmieci z papieru, dekoracje na stół 
z papieru, noże do papieru [artykuły biurowe], osłony z pa-
pieru na doniczki, podstawki pod szklanki z papieru, wypeł-
nienie z papieru lub kartonu, dekoracje na środek stołu z pa-
pieru, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, torebki z papieru na artykuły żywno-
ściowe, maty pod nakrycia stołowe z papieru, noże do pa-
pieru z metali szlachetnych, afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, dekoracje 
na przyjęcia z papieru metalizowanego, koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, nożyki do papieru [nożyki do otwiera-
nia listów], koperty na butelki z papieru lub kartonu, torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, 
oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, worki 
na śmieci z papieru [do użytku domowego], etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, torby do noszenia z papieru 
lub tworzywa sztucznego, torebki na kanapki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, utrzymujące wilgoć arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, po-
jemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie 
masy włóknistej do jedzenia na wynos, torby do pakowania 
wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, worki 
na odpady spożywcze z biodegradowalnego tworzywa 
sztucznego do użytku domowego, ozdoby do ołówków, pa-
pierowe ozdoby do ciast, ozdoby papierowe na przyjęcia, 
dekoracyjne ozdoby do ołówków, samoprzylepne papiero-
we ozdoby na ściany, ozdoby do ołówków [artykuły papierni-
cze], ozdobne rzeźby wykonane z masy papierowej, papier 
z miazgi jako drewno, zakładki, zakładki indeksujące, zakładki 
samoprzylepne, zakładki do stron, zakładki i klipsy do znako-
wania stron, zakładki indeksujące do dokumentów, kupony 
z zakładami, pióra i długopisy, pojemniki na długopisy, zesta-

wy piór i długopisów, zestawy długopisów i ołówków, pod-
stawki na długopisy i ołówki, tace na pióra i długopisy, stojaki 
na pióra i długopisy, długopisy kolorowe, kolorowe długopi-
sy, podstawki do długopisów i ołówków, klipsy do piór i dłu-
gopisów, pióra i długopisy z metali szlachetnych, osłony 
do długopisów do przypinania do kieszeni, zestawy piśmien-
ne, materiały piśmienne, artykuły piśmiennicze, papierowe 
artykuły piśmienne, koperty [artykuły piśmienne], przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, pióra że-
lowe, piórniki, pióra kulkowe, pióra wieczne, piórniki rolowa-
ne, klipsy piór wiecznych, pióra ze stali, podpórki na pióra, 
pióra [na atrament], skórzane piórniki na ołówki, oprawy 
do piór i ołówków, podstawki na kałamarz i pióra, ołówki, ze-
stawy ołówków, kredki ołówkowe, pojemniki na ołówki, 
ołówki do rysowania, kubki na ołówki, nakładki na ołówki, 
nasadki do ołówków, przedłużenia do ołówków, skuwki 
do ołówków, gumki-nakładki na ołówek, metalowe pudełka 
na ołówki, ołówki z systemem wysuwania, ołówki z gumka-
mi do wycierania, ołówki automatyczne z wkładem grafito-
wym, kredki do kolorowania, kredki świecowe, zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], teczki [artykuły papiernicze], pod-
kładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], artykuły pa-
piernicze na przyjęcia, pojemniki na artykuły papiernicze, 
bloki [artykuły papiernicze], teczki papierowe [artykuły pa-
piernicze], artykuły papiernicze do pisania, ozdoby kartono-
we na artykuły spożywcze, artykuły do pisania i stemplowa-
nia, klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], teczki 
na dokumenty będące artykułami papierniczymi, karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], papierowe dekora-
cje do artykułów spożywczych, uchwyty do identyfikatorów 
[artykuły biurowe], etui na identyfikatory [artykuły biurowe], 
tacki na dokumenty [artykuły biurowe], kasetki na papeterię 
[artykuły biurowe], artykuły do korektorowania i ścierania, 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], papierowe wyroby artystyczne, tektura, etykiety 
tekturowe, tuby z tektury, plakietki z tektury, maty obiadowe 
tekturowe, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tek-
tury, wyściełane torby tekturowe, pojemniki wysyłkowe 
z tektury, pojemniki z tektury falistej, podkładki pod szklanki 
z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, podkładki tektu-
rowe do oprawiania książek, maty pod nakrycia stołowe 
z tektury, maty stołowe pod talerze z tektury, dekoracje 
ścienne 3D wykonane z tektury, oprawy do zdjęć i obrazów 
wykonane z tektury, papier i karton, stojaki na dokumenty, 
stojaki na korespondencję, stojaki na kalendarz, stojaki 
na pieczątki, organizery [stojaki] na notatki, stojaki na przy-
rządy do pisania, stojaki na papier [wyposażenie biurowe], 
pojemniki i stojaki na spinacze do papieru, ramki i stojaki 
do fotografii, stojaki na stemple, sortowniki [stojaki] na doku-
menty [artykuły biurowe], pudełka ze skóry, teczki ze skóry, 
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, aktówki [wyroby 
ze skóry], portmonetki (wyroby ze skóry), torby z imitacji skó-
ry, torebki wykonane ze skóry, paski z imitacji skóry, etui z imi-
tacji skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 
aktówki wykonane ze skóry, torby wykonane ze skóry, aktów-
ki wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane 
ze skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, koperty ze skóry 
do pakowania, torby na zakupy wykonane ze skóry, etui 
na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, 
etykiety samoprzylepne ze skóry do toreb, etykiety naszywa-
ne ze skóry do ubrań, etui na karty kredytowe wykonane 
ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, zawieszki 
ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], etui 
na karty wykonane z imitacji skóry, etykiety skórzane, za-
wieszki, etykiety bagażowe, plastikowe etykiety na bagaż, 
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metalowe etykiety na bagaż, etykiety na bagaż z kauczuku, 
oprawki na etykietki do bagażu, etui na klucze, pokrowce 
na klucze, sakiewki na klucze, futerały w postaci etui na klu-
cze, etui na wizytówki, etui na banknoty, etui na prawo jazdy, 
etui na karty kredytowe, etui na karty [portfele], etui, futerały 
na dokumenty, etui na bilety okresowe, skórzane etui na kar-
ty, skórzane etui na karty kredytowe, etui na karty [wyroby 
skórzane], etui na karty kredytowe (portfele), portfele wraz 
z etui na karty, etui na wizytówki w postaci portfeli, portfele, 
portfele skórzane, portfele na karty, portfele na kostkę, port-
fele na nadgarstek, portfele na karty wizytowe, torebki, port-
monetki i portfele, portfele na karty kredytowe, portfele 
z metali szlachetnych, torby i portfele skórzane, portfele 
do przypinania na pasku, portfele nie z metali szlachetnych, 
skórzane portfele na karty kredytowe, portfele z przegródka-
mi na karty, portfele damskie nie z metali szlachetnych, wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, torebki, skórzane torebki, Wydawanie ulo-
tek reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
związanych z działalnością wydawniczą, Reklama, Przygoto-
wywanie reklam, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, 
Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Usługi reklamy graficznej, 
Usługi reklamy zewnętrznej, Reklama i marketing, Doradz-
two dotyczące reklamy, Przygotowywanie ulotek reklamo-
wych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Projekto-
wanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek rekla-
mowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Usługi w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi re-
klamowe i promocyjne, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Dystrybucja pro-
duktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie pro-
duktów do celów reklamowych, Wydawanie i aktualizacja 
tekstów reklamowych, Publikowanie druków do celów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, Udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio  
online za pośrednictwem strony internetowej, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie in-
formacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu.

(210) 539775 (220) 2022 02 11
(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI GOLD
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539779 (220) 2022 02 12
(731) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) codziennik kosmetyczny

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publika-
cja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne 
wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czaso-
pism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią-
żek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
i redagowanie książek, Programowanie serwisów infor-
macyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja i reda-
gowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy 
imprez, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów dru-
kowanych, Publikacja prac naukowych, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja wyników 
badań klinicznych, Publikowania broszur, Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organi-
zowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Prezentacja filmów 
w celach instruktażowych, Prezentacja filmów, Produkcja 
programów dokumentalnych, Przygotowywania progra-
mów dokumentalnych do emisji, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Publikowanie, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publi-
kowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
medycyny, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Pu-
blikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowa-
nie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektronicz-
ne, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie multimedialne ma-
gazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne 
książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie nauko-
wych czasopism informacyjnych, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji  
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepo-
bieralnych).
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(210) 539780 (220) 2022 02 12
(731) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalia Targi kosmetyków

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Ana-
liza kosmetyczna, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo do-
tyczące kosmetyków, Elektroliza do celów kosmetycznych, 
Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu 
usuwania owłosienia, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosme-
tyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetycz-
ne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny 
zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg 
laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Salony kosmetyczne do strzyżenia 
peruk, Stomatologia kosmetyczna, Usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach 
kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Wstrzykiwalne kuracje wy-
pełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetycz-
ne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne dla zwie-
rząt, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla 
kotów.

(210) 539781 (220) 2022 02 12
(731) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Innovations

(531) 02.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi w zakresie konferencji internetowych, 
Usługi konferencji sieciowych, Organizowanie [zapewnia-
nie] usług konferencji elektronicznych, Usługi prowadzenia 
konferencji telefonicznych, 41 Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Or-
ganizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie corocz-
nych konferencji związanych z nabywaniem, Organizowanie 
corocznych konferencji związanych z logistyką, Organizowa-
nie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, Orga-

nizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadza-
nie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konfe-
rencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji do-
tyczących szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawo-
dowym, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzi-
nie nauk medycznych, Organizowanie konferencji w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących dzia-
łalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie kon-
ferencji związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji 
dotyczących rozrywki, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Organizowanie konferencji związanych z han-
dlem, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
Organizowanie konferencji dotyczących handlu, Organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organi-
zowanie spotkań i konferencji, Planowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi w zakre-
sie konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji.

(210) 539782 (220) 2022 02 12
(731) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotechnologia.pl

(531) 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych doty-
czących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi in-
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępnia-
ne on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso-
wego za pośrednictwem Internetu, Usługi dopasowywania 
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w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem In-
ternetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Reklamowa-
nie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, Promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za po-
średnictwem witryn internetowych, Promowanie dzieł sztuki 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za po-
średnictwem strony internetowej, Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Pośrednictwo w na-
bywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub kompu-
terowych [Internet], Organizowanie i przeprowadzanie aukcji 
za pośrednictwem internetu, Organizowanie aukcji interneto-
wych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Optyma-
lizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek 
internetowych, Marketing internetowy, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron interneto-
wych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzysta-
nia ich jako strony internetowe, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie 
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży 
samochodów, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem internetu, Dostarczanie biznesowych i handlo-
wych informacji kontaktowych za pośrednictwem interne-
tu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Multime-
dialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikacja czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikacja i wydawanie prac nauko-
wych związanych z technologią medyczną, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publika-
cja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna ma-
teriałów drukowanych, Publikacja prac naukowych, Publikacja 
wyników badań klinicznych, Publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowa-
nie elektroniczne, Publikowanie książek edukacyjnych, Publi-

kowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących praw własności intelektu-
alnej, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie naukowych czasopism 
informacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepo-
bieralnych), Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji do-
tyczących edukacji, Organizowanie konferencji.

(210) 539856 (220) 2022 02 14
(731) SYPOSZ JERZY, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WERSALIN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 26.13.01, 27.01.12
(510), (511) 6 kosze metalowe, dekoracje sufitowe, 9 Kalku-
latory, kątomierze, kompasy, komputery, komputery przeno-
śne, liczydła, meble laboratoryjne, mikroskopy, odważniki, 
prostowniki prądu, rzutniki do slajdów, suwaki logarytmicz-
ne, suwmiarki, szkła optyczne, telewizory, wiatromierze, 
wzmacniacze, 16 Urządzenia do laminowania, ekierki, globu-
sy ziemskie, przybory do pisania, przybory szkolne, przyrzą-
dy szkolne, sztalugi malarskie, tablice arytmetyczne, tablice 
do pisania, tablice obliczeniowe, tablice szkolne, trójkąty 
kreślarskie, 20 Blaty do stołów, biurka, meble biurowe, stojaki 
na czasopisma, Krzesła dla dzieci, gabloty meblowe, kontu-
ary, kosze niemetalowe, Stojaki meblowe, stoły kreślarskie, 
krzesła, lustra, ławy, materace, Meble do biblioteki, meble 
biurowe, meble metalowe, meble szkolne, parawany, półki 
magazynowe, pulpity, regały, skrzynie niemetalowe, skrzyn-
ki na zabawki, sofy, meble stolarskie, stoliki pod komputery, 
stoły, stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki na lekarstwa 
- apteczki, szafki niemetalowe do przechowywania żywno-
ści, szuflady, tablice ogłoszeniowe, wieszaki na ubrania, wóz-
ki meblowe, 21 kosze na: odpadki, ręczniki, papier, dekoracje 
ścienne 3D z terakoty, 27 dekoracje ścienne nietekstylne, 
28 kosze do koszykówki.

(210) 539862 (220) 2022 02 14
(731) FLOORPOL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lubienia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) floorpol LTD
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(531) 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 2 Wykończenia podłóg drewnianych, 4 Brykiety 
drzewne, Drewno opałowe, Podpałki drewniane do zapa-
lania, Wióry drewniane do użytku jako paliwo, Wióry drew-
niane do wędzenia i przyprawiania żywności, 19 Boazerie, 
Budowlane konstrukcje niemetalowe, Deski [drewno bu-
dowlane], Deski podłogowe, Deski podłogowe [drewnia-
ne], Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Drew-
niane forniry, Drewno budowlane, Drewno częściowo 
obrobione, Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku 
domowego, Drewno na profile, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalo-
we, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwiowe ościeżnice 
niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, Elementy bu-
dowlane niemetalowe w postaci płyt, Elementy wykończe-
niowe budowlane niemetalowe, Karton budowlany, Karton 
z miazgi drzewnej do użytku w budownictwie, Kątowniki, 
niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, Korek aglomerowany do budownictwa, 
Kostka brukowa drewniana, Kratownice niemetalowe, 
Krokwie dachowe, Listwy niemetalowe, Materiały budow-
lane niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe 
konstrukcje szklarni, Niemetalowe materiały na pokrycia 
dachowe, Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe ramy 
do okien szklanych, Niemetalowe słupy, Obudowy komin-
ków, niemetalowe, Ochronne bariery drogowe niemeta-
lowe, Okiennice niemetalowe, Okładziny drewniane, Okna 
witrażowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Okrycia nieme-
talowe dla budownictwa, Palisady niemetalowe, Panele 
akustyczne niemetalowe, Panele podłóg pływających, nie-
metalowe, Parapety okienne niemetalowe, Parkiety, Płoty, 
parkany niemetalowe, Podłogi niemetalowe, Podłogowe 
płytki niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, Pokry-
cia dachowe z gontów, Pokrycia dachowe, niemetalowe, 
Pokrycia ścienne nie z metalu, Powłoki [materiały budow-
lane], Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile nie-
metalowe do gzymsów, Rusztowania niemetalowe, Rynny 
dachowe niemetalowe, Stopnie schodów niemetalowe, 
Schody niemetalowe, Sklejka, Sufity niemetalowe, Szalów-
ki [ciesielstwo], Szalunki niemetalowe do betonu, Ścianki 
działowe niemetalowe, Ścianki szczelne niemetalowe, Tar-
cica, Targowe pawilony, Wolnostojące niemetalowe kon-
strukcje chroniące przed słońcem, Wsporniki niemetalowe 
do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy 
dachów, niemetalowe, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe 
i nietekstylne, 20 Bambus, nieprzetworzony lub częściowo 
przetworzony, Biblioteczki [regały na książki], Blaty stoło-
we, Budy dla psów, Budy dla zwierząt domowych, Domki 
dla ptaków, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych!, 
Drzwi do mebli, Karnisze do zasłon, Klamki do drzwi nie-
metalowe, Klatki dla zwierząt domowych, Klepka bednar-
ska, Kojce, Kosze niemetalowe, Kosze z pokrywką do prze-
noszenia rzeczy, Kozły [stojaki meblowe], Kozły do pi-
łowania, Ławy [meble], Łóżka drewniane, Meble, Meble 
biurowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Niemetalowe 
urządzenia do zamykania do drzwi, Niemetalowe urządze-
nia do zamykania do okien, Nogi do mebli, Ramy do obra-
zów, Ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, 
Ograniczniki do okien, niemetalowe ani niegumowe, Opa-
kowania drewniane do butelek, Oprawy do szczotek, Palety 
transportowe niemetalowe, Panele drewniane do mebli, 
Parawany [meble], Pojemniki niemetalowe [składowanie, 
transport], Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półki 
biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, 
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pulpity [me-
ble], Ramki drewniane do uli, Rotang [trzcinopalma, ratan], 
Listwy do ram obrazów, Rolety z plecionek drewnianych 

[meble], Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynie kratowe 
[opakowania], Skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, 
Skrzynki lęgowe, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, 
Skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzynki 
na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki na zabawki, Sto-
jaki do wieszania ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Sto-
jaki na beczki, niemetalowe, Stojaki na broń, Stojaki na cza-
sopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na parasole, Stojaki 
na paszę, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki, półki, Stoliczki 
na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoły, Stopnie [drabiny] niemetalowe, Szaf-
ki zamykane [meble], Szafy wnękowe, Szezlongi, Taborety, 
Taśmy drewniane, Ule, Kadzie drewniane do zlewania wina, 
Wyroby stolarskie, Zasłony bambusowe, 31 Drewno nie-
obrobione, Kora surowa, Korek jako surowiec, Pnie drzew, 
Wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, 40 Obróbka 
drewna, Ścinanie i obróbka drewna, Usługi stolarskie [wy-
twarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich].

(210) 539863 (220) 2022 02 14
(731) BM CRAFT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON LARK CRAFT BREWERY SELTZERY & MEADERY

(531) 03.07.21, 01.07.06, 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539894 (220) 2022 02 15
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RAP KONTENER
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, Muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Pliki multimedialne 
do pobrania, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Produkcja na-
grań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Reklama, 41 Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Produkcja dzieł muzycznych w studio 
nagrań, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, Tworzenie, opracowywanie 
podcastów, Usługi dziennikarskie.

(210) 539895 (220) 2022 02 15
(731) PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ustrzyki Dolne

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PAMO OKNA I DRZWI

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Okna metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Okna dachowe metalowe, Okna aluminio-
we, Klamki metalowe do okien, Moskitiery metalowe, Fasady 
metalowe, Rolety metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, 
Metalowe parapety okienne, Metalowe drzwi przeciwpoża-
rowe, Zewnętrzne drzwi metalowe, Metalowe drzwi prze-
suwne, Metalowe: szprosy, nawiewniki, 19 Okna niemetalo-
we, Okna dachowe nie z metalu, Niemetalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Moskitiery niemetalowe, Szyby okien-
ne, Fasady niemetalowe, Niemetalowe rolety antywłamanio-
we, Niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, Niemetalowe 
parapety okienne, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
przesuwne, niemetalowe, Niemetalowe: szprosy, nawiewni-
ki, 20 Rolety okienne wewnętrzne, Klamki do okien niemeta-
lowe, 35 Sprzedaż w sklepach, hurtowniach, sprzedaż katalo-
gowa, wysyłkowa i na podstawie zamówień telefonicznych 
i internetowych następujących towarów: okna i drzwi, mate-
riały do produkcji i montażu okien i drzwi, wyroby metalowe, 
szklane i z tworzyw sztucznych, osprzęt do drzwi i okien, 
automaty i napędy do drzwi i okien, Prezentacja oferty han-
dlowej w internecie, Usługi w zakresie reklamy i promocji, 
37 Montaż drzwi i okien.

(210) 539896 (220) 2022 02 15
(731) NL CLINIC PIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nl Clinic

(531) 26.02.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie ana-
liz medycznych, Usługi lekarskie, Usługi klinik medycznych, 
Usługi diagnostyki medycznej - testy i analizy, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Prowadzenie placówek medycz-
nych, Kliniki medyczne, Doradztwo w zakresie immunologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Chirurgia kosmetycz-
na, Chirurgia plastyczna, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Usługi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi ginekologiczne.

(210) 539933 (220) 2022 02 15
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fago-herb

(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, 
Szampony dla zwierząt - nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, 
5 Preparaty weterynaryjne, Płyny do celów weterynaryjnych, 
Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Środki dezyn-
fekujące do użytku weterynaryjnego, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Preparaty do pielęgnacji skóry zwierząt do użytku 
weterynaryjnego, Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych.

(210) 539938 (220) 2022 02 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA POLĘDWICZANKA Z WARZYWAMI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pa-
sty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie 
mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wy-
roby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż 
produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiają-
ce odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub 
farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cie-
ście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa 
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawie-
rające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, 
Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając 
wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne 
i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: spożywczej, 
odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wy-
roby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 539956 (220) 2022 02 16
(731) TYRAŃSKI KRYSTIAN, Warka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.
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(210) 539958 (220) 2022 02 17
(731) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo 100% 

NATURALNA WITAMINA C CBC

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.13.01, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi mające w szcze-
gólności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku 
lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi mające postać 
stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, Suplemen-
ty diety dla ludzi mające postać półstałą, w tym zwłaszcza 
żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne 
nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, Suple-
menty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 539960 (220) 2022 02 16
(731) PUDZIANOWSKI HUBERT SILVER TREE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2be

(531) 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Pokazy do celów promocyjnych i reklamowych, Usługi pro-
wadzenia sklepów i hurtowni, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
oraz za pośrednictwem sklepu internetowego następują-
cych towarów: telefony, Telefony komórkowe, Telefony sa-
mochodowe, Smartfony, Ładowarki do telefonów, Ładowar-
ki do smartfonów, Ładowarki USB, Ładowarki samochodowe, 
Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Ładowarki baterii 
do użytku z telefonami, Power banki, pendrivy, Pamięci USB, 
Karty pamięci, Adaptery, Przejścia USB, Słuchawki, Słuchaw-
ki telefoniczne, Słuchawki do smartfonów, Bezprzewodowe 
słuchawki Bluetooth, Kable i złącza do urządzeń mobilnych, 
Kable USB, Osłonki na kabel, Zapinki do kabli, Futerały na słu-
chawki, Pokrowce na słuchawki telefoniczne, Futerały na te-

lefony, Futerały na smartfony, Etui na telefony komórkowe 
i smartfony, Futerały na telefony [specjalnie dopasowane], 
Osłony na telefony komórkowe, Szkła ochronne na ekran, 
Szkła hartowane, Uchwyty na telefony komórkowe i smart-
fony, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe 
i smartfony, Maty na deskę rozdzielczą na telefony komórko-
we i smartfony, Głośniki zewnętrzne, Lampy do selfie, Ergo-
nomiczne akcesoria samochodowe.

(210) 539976 (220) 2022 02 16
(731) MROCZYŃSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ozonetube

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Ozonizatory [ozonatory], urządzenia moni-
torujące obecność ozonu inne niż do celów medycznych, 
analizatory powietrza, urządzenia diagnostyczne, nie do ce-
lów medycznych, wykrywacze [detektory], publikacje 
elektroniczne do pobrania, 11 Urządzenia do dezynfekcji, 
sterylizacji i odkażania, oczyszczacze powietrza, instalacje 
do filtrowania powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia 
i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące 
do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania po-
wietrza, 35 Sprzedaż ozonizatorów [ozonatorów], reklama, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, 40 Uzdatnianie i oczyszczanie 
powietrza, regeneracja powietrza, dezodoryzacja powietrza, 
wynajem ozonizatorów [ozonatorów], wynajem urządzeń 
do oczyszczania powietrza, wypożyczanie generatorów, 
41 Usługi w zakresie publikowania on line, usługi pisania blo-
gów, usługi edukacyjne, szkoleniowe, warsztaty.

(210) 539988 (220) 2022 02 16
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) SIMZA
(510), (511) 5 Preparaty przeciwcukrzycowe, Leki przeciwcu-
krzycowe, Preparaty farmaceutyczne stosowane w profilak-
tyce cukrzycy.

(210) 539989 (220) 2022 02 16
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) SITAMET
(510), (511) 5 Preparaty przeciwcukrzycowe, Leki przeciwcu-
krzycowe, Preparaty farmaceutyczne stosowane w profilak-
tyce cukrzycy.

(210) 539991 (220) 2022 02 16
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
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(540) WASEDOC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania 
zakrzepom krwi, Antykoagulanty stosowane w leczeniu i za-
pobieganiu zakrzepom krwi oraz w zapobieganiu udarom 
mózgu u osób z migotaniem przedsionków.

(210) 539997 (220) 2022 02 17
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) LOEWE. YOUR LIFE. OUR LOVE
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory 
elektryczności, Roboty przemysłowe, Urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, Maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Automaty do sprzedaży, Maszy-
ny dozujące [inne niż automaty sprzedające], Automatycz-
ne maszyny dozujące, Pistolety dozujące klej, elektryczne, 
Opalarki [elektryczne], Elektroniczne pojemniki do karmie-
nia zwierząt, Maszyny z gumą do żucia, Maszyny do dozo-
wania mydła, Maszyny do suchego lodu, Automaty sprze-
dające chłodnicze, Automaty sprzedające na żetony lub 
uruchamiane kodem cyfrowym, Prądnice prądu stałego, 
Dynama do rowerów, Generatory elektryczne do stosowa-
nia w sytuacjach awaryjnych, Generatory wytwarzające 
energię elektryczną z energii słonecznej, Przenośne gene-
ratory energii elektrycznej, Automatyczne maszyny 
do czyszczenia, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowa-
nia], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty 
do czyszczenia do celów domowych, Przemysłowe zrobo-
tyzowane maszyny do szycia, Zrobotyzowane piły ręczne 
silnikowe, Zrobotyzowane mechanizmy do użytku w prze-
twórstwie warzyw, Zrobotyzowane mechanizmy do użyt-
ku w przetwórstwie owoców, Odkurzacze roboty, Odkurza-
cze, Pistolety natryskowe [maszyny] do wyciskania kitu, 
Prasownice i maglownice, Urządzenia do czyszczenia i my-
cia powierzchni zewnętrznych, Ręcznie napędzane maszy-
ny do czyszczenia ulic, Dmuchawy do śniegu, Prasownice, 
Maszyny do prasowania artykułów tekstylnych, Elektryczne 
prasowalnice do ubrań, Gładziarki [maszyny prasowalnicze 
do tkanin], Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, 
Urządzenia prasowalnicze, Urządzenia do krojenia jaj, Elek-
tryczne krajarki do żywności, Elektryczne noże do chleba, 
Sokowirówki elektryczne, Elektryczne wyciskarki do owo-
ców i warzyw, Maszyny do wyciskania soku pomarańczo-
wego [elektryczne], Rzeźnicze noże elektryczne, Elektrycz-
ne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne wyciskarki 
do owoców, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, Elektryczne noże do warzyw, 
Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne 
młynki do przypraw, Elektryczne narzędzia ręczne do sto-
sowania podczas gotowania na pikniku, Elektryczne spie-
niacze mleka do kawy, Elektryczne młynki do kawy, Elek-
tryczne prasy do czosnku, Kuchenne (Urządzenia -) elek-
tryczne, Elektryczne roboty kuchenne do przetwarzania 
żywności dla niemowląt, Elektryczne urządzenia kuchenne 
do przygotowywania potraw (do celów innych niż gotowa-
nie), Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, mikso-
wania, wyciskania, Maszyny stosowane do ubijania śmieta-
ny [elektryczne, kuchenne], Elektryczne noże kuchenne, 
Elektryczne narzędzia kuchenne, Przyrządy do szatkowania 
żywności (elektryczne), Urządzenia elektryczne używane 
w kuchni do mielenia, Maszyny do krojenia żywności w pla-
stry [elektryczne, kuchenne], Urządzenia do wyciskania 
owoców [elektryczne], Elektryczne maszyny do kruszenia 
lodu, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, 
Elektryczne spieniacze do mleka, Młynki domowe elek-

tryczne, Elektryczne urządzenia do obierania owoców, 
Elektryczne młynki do pieprzu, Tarki elektryczne, Trzeparki 
elektryczne, Elektryczne młynki do soli, Ubijaczki elektrycz-
ne do użytku domowego, Elektryczne krajarki kuchenne, 
Elektryczne maszyny obierające do przygotowywania żyw-
ności, Elektryczne maszynki do ugniatania ciasta, Maszynki 
do robienia makaronu do użytku domowego, Elektryczne 
młynki do przyrządzania żywności, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Urządzenia elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia 
do usuwania gniazd nasiennych warzyw [maszyny], Maszy-
ny do wyciskania soku, Obieraczki do ziemniaków [urządze-
nia elektryczne], Ugniatacze do ziemniaków [elektryczne 
maszyny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchenne], Kra-
jalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domo-
wego, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] 
do użytku domowego, Mieszarki [urządzenia kuchenne], 
Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do napowietrza-
nia napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, Młyny 
do zboża [maszyny], Urządzenia do mycia warzyw, Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Kuchenne miksery, 
elektryczne, Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcz-
nym, Elektryczne noże do pizzy, Osuszacze do sałaty [ku-
chenne urządzenia elektryczne], Urządzenia do przetwa-
rzania żywności, Krajarki do korzeni, Urządzenia do czysz-
czenia parą, przeznaczone do użytku domowego, Urządze-
nia do czyszczenia parą, Elektryczne urządzenia ssące 
do czyszczenia [domowe], Elektryczne urządzenia do pole-
rowania woskiem do celów domowych, Elektryczne ma-
szyny i urządzenia do pastowania, Elektryczne parowe ma-
szyny czyszczące, Odkurzacze elektryczne, Elektryczne 
aplikatory szamponu do dywanów, Urządzenia do polero-
wania parkietów woskiem, elektryczne, Wentylatory elek-
tryczne do odkurzaczy, Elektryczne przyrządy do czyszcze-
nia i polerowania butów, Maszyny i aparatura do czyszcze-
nia [elektryczna], Elektryczne maszyny i urządzenia 
do czyszczenia, Elektryczne urządzenia do mycia okien, 
Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Maszyny 
do polerowania podłóg [elektryczne], Kosze na naczynia 
do zmywarek do naczyń, Elektryczne trzepaczki dywanów, 
Maszyny do mycia [elektryczne], Urządzenia do mycia na-
czyń stołowych, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Przemy-
słowe maszyny próżniowe do czyszczenia, Zamiatarki bez-
przewodowe, Torby z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, 
Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Wy-
mienne torby papierowe do odkurzaczy, Maszyny ścierają-
ce do czyszczenia, Suszarki do suszenia prania bez pod-
grzewania, Maszyny do czyszczenia garnków, Maszyny 
do szczotkowania dywanów, Suszarki wirowe do celów 
domowych (nieogrzewane), Pralki, Pralki wyposażone 
w sprzęt suszący, 8 Przybory do higieny i pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, Przybory do obcinania i usuwania wło-
sów, Przybory do manicure i pedicure, Żelazka, Żelazka 
elektryczne, Elektryczne żelazka parowe, Elektryczne urzą-
dzenia do układania włosów, Elektryczne prostownice 
do włosów, Elektryczna karbownica do włosów, Rozpylacze 
pompowane ręcznie, Maszynki do strzyżenia do użytku 
osobistego [elektryczne i nieelektryczne], Brzytwy, Ma-
szynki do golenia, Maszynki do strzyżenia brody, Przyrządy 
do strzyżenia zwierząt, Elektryczne urządzenia do ścinana 
włosów [przyrządy ręczne], Elektryczne maszynki do strzy-
żenia brody, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów 
do użytku osobistego [ręczne], Elektryczne trymery 
do uszu, Elektryczne trymery do nosa, Maszynki do strzyże-
nia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelek-
tryczne, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Trymery do wąsów i brody, Elektryczne maszynki 
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do golenia, Etui na maszynki do golenia, Ostrza do elek-
trycznych maszynek do golenia, Maszynki do golenia, nie-
elektryczne, Golarki z wibrującym ostrzem, Żyletki, Pojem-
niki zawierające żyletki, Zestawy do golenia, Maszynki 
do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Żyletki 
do maszynek do golenia [zmniejszające ryzyko skalecze-
nia], Pojemniki na żyletki, Elektryczne żelazka płaskie z re-
gulacją temperatury, 9 Urządzenia obrazujące do celów 
naukowych, Biochipy, Mikroskopy, Urządzenia i przyrządy 
do mikroskopii, Zestawy naukowe dla dzieci będące urzą-
dzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, Przyrządy metrologicz-
ne o częstotliwości optycznej, Symulatory urządzeń, Urzą-
dzenia do nauczania, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Urządzenia i przyrządy do naucza-
nia, Urządzenia i przyrządy naukowe, Aparatura i urządze-
nia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, 
Urządzenia fotowoltaiczne, Urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia energetycz-
ne sieci zasilających, Urządzenia do regulowanego zasila-
nia, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Elek-
tryczne zespoły sieci zasilającej, Urządzenia do transmisji 
za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], 
Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, elektronicz-
ne publikacje tekstowe i/lub obrazowe utrwalone na no-
śnikach, Oprogramowanie, Zapisane pliki danych, Wstępnie 
nagrane dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane kasety, No-
śniki danych zawierające typograficzne kroje czcionek, 
Komputerowe mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub 
elektroniczne], Dane zapisane elektronicznie, Dzwonki tele-
foniczne [do pobierania], Hologramy, Dzwonki do pobiera-
nia do telefonów komórkowych, Nagrania magnetyczne, 
Dane zapisane magnetycznie, Nagrane płyty kompaktowe 
zawierające gry, Podłoża do nośników zapisu [optyczne], 
Dyski optyczne zapisane, Taśmy z nagraniami, Nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, Dyski wstępnie zaprogramowa-
ne, Czujniki i detektory, Kontrolery (regulatory), Urządzenia 
do monitorowania, Wskaźniki [elektryczność], Lampy sy-
gnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Urządzenia i przyrządy 
do rozpoznawania znaków drogowych, Wskaźniki obciąże-
nia, Urządzenia do analizy obrazów, Urządzenia diagno-
styczne nie do celów medycznych, Wskaźniki cyfrowe, 
Przetworniki momentu obrotowego, Analizatory energii 
elektrycznej, Elektroniczne analizatory kolorów, Elektro-
niczne przyrządy sterujące, Przetworniki elektrooptyczne, 
Przetworniki wielkiej częstotliwości, Bezprzewodowe ste-
rowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjono-
wania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycz-
nych, elektronicznych i mechanicznych, Bezprzewodowe 
sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjo-
nowania i statusu systemów bezpieczeństwa, Urządzenia 
i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], Wskaźniki 
świecące, Przetworniki liniowe, Sondy logiczne, Przetwor-
niki piezoelektryczne, Samodzielne systemy do kontroli jaz-
dy do użytku w pojazdach, Analizatory widma, inne niż 
do celów medycznych, Przetworniki ultradźwiękowe, Uni-
wersalne analizatory zakłóceń, Ogniwa obciążnikowe, 
Wskaźniki wykrywające ciepło, Odbiorniki do systemów 
globalnego pozycjonowania [GPS], Futerały na urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, Systemy do śledzenia pojazdów, 
Urządzenia do lokalizacji pojazdów, Urządzenia systemu 
GPS, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Urzą-
dzenia GPS, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, Kom-

pasy [przyrządy pomiarowe], Urządzenia do monitorowa-
nia pracowników, Systemy nawigacji satelitarnej do rowe-
rów, Czujniki do określania położenia, Przekaźniki do syste-
mów globalnego pozycjonowania [GPS], Urządzenia 
do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia 
do odtwarzania filmów i video, Urządzenia audio i odbior-
niki radiowe, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania 
obrazu, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników telewizyj-
nych, Etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, Etui na prze-
nośne odtwarzacze mediów, Urządzenia do odtwarzania 
do nośników dźwięku i obrazu, Pokrowce na odtwarzacze 
płyt DVD, Pojemniki na filmy, Torby specjalnie przystosowa-
ne do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, 
Urządzenia audiowizualne, Urządzenia do nagrywania 
do nośników dźwięku i obrazu, Odtwarzacze taśm, Napędy 
taśm, Tkaninowe filtry dźwięku do urządzeń radiowych, 
Odtwarzacze płyt kompaktowych, Stacja dysków CD-ROM, 
Cyfrowe serwery dźwięku, Cyfrowe odtwarzacze wideo, Cy-
frowe serwery wideo, Stacje dokujące do odtwarzaczy 
MP3, Stacje dokujące do smartfonów, Stacje dokujące 
do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Nagrywarki płyt DVD, 
Nagrywarki DVD, Odtwarzacze płyt DVD, Odbiorniki bez-
przewodowe (audio, wideo), Kamery aktywowane ruchem, 
Kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, Od-
biorniki audiowizualne, Sprzęt endoskopowy do celów 
przemysłowych, Pokrowce na cyfrowe odtwarzacze me-
diów, Futerały na obiektywy, Nadajniki FM, Piloty do telewi-
zorów, Piloty do odbiorników radiowych, Piloty do zesta-
wów stereo, Kamery filmowe przeznaczone do samowy-
wołujących się klisz, Kable do nadawania i odbierania sy-
gnałów telewizji kablowej, Odbiorniki telewizji kablowej, 
Kamery z opcją podglądu wielu klatek, Urządzenia do kara-
oke, Głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, 
Laserowe wskaźniki celu, Wskaźniki świecące [do wskazy-
wania np. na mapie], Odtwarzacze MP4, Urządzenia napę-
dowe taśm magnetycznych, Systemy wielokamerowe 
do pojazdów, Urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego ste-
rowania, Wizjery optyczne, Taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], Urządzenia do czyszczenia taśm magnetycz-
nych, Tłumiki drgań do elektronicznych urządzeń audio, 
Generatory synchronizujące, Monitory do tabletów, Prze-
nośne odtwarzacze płyt DVD, Systemy obrazujące wideo, 
Taśmy do czyszczenia głowic magnetowidów, Serwery wi-
deo, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informa-
tycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt i akcesoria 
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Kal-
kulatory, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], 
Urządzenia sztucznej inteligencji, Urządzenia do cyfryzacji 
sygnałów audio, Urządzenia do komponowania obrazów, 
Stabilizatory obrazu, Syntezatory obrazów, Nagrywarki płyt 
kompaktowych, Wypalarki płyt CD, Nagrywarki dysków 
CD-ROM, Analizatory chromatogramów do celów nauko-
wych lub laboratoryjnych, Skomputeryzowana aparatura 
do analizy [pracy] silników w pojazdach mechanicznych, 
Skomputeryzowane organizery osobiste, Aparatura inter-
fejsowa do komputerów, Terminale wyprowadzania da-
nych, Urządzenia do wymiany danych, Terminale wprowa-
dzania danych, Terminale danych, Rękawice cybernetycz-
ne, Procesory danych, Urządzenia do konwersji danych, 
Urządzenia komputerowe do magazynowania danych, 
Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale do przetwarza-
nia danych, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, Elek-
tryczne urządzenia programujące, Urządzenia elektronicz-
ne do przetwarzania danych, Elektroniczne urządzenia 
do programowania, Kalkulatory elektroniczne, Elektronicz-
ne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, Elektro-
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niczne systemy kontrolne, Elektroniczne urządzenia 
do przeliczania walut, Podręczne słowniki elektroniczne, 
Elektroniczne procesory tekstu, Elektroniczne kalkulatory 
na biurko, Pokrowce na urządzenia PDA, Etui na kalkulatory 
podręczne, Urządzenia do fakturowania, Skanery ręczne, 
Analizatory fluorescencyjne, Urządzenia peryferyjne do od-
twarzania danych, Przyrządy do analizowania zdjęć, Karty 
zawierające mikroprocesory, Sprzęgacze [urządzenia prze-
twarzające dane], Optyczne czytniki znaków, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kart kodowa-
nych magnetycznie, Odtwarzacze dysków optycznych, 
Czytniki pasków magnetycznych, Urządzenia do przecho-
wywania programów komputerowych, Czytniki kart pa-
mięci, Programowalne analizatory stanów logicznych, Wo-
kodery, Urządzenia do rozpoznawania głosu, Systemy prze-
twarzania głosu, Sprzęt do przetwarzania mowy, Terminale 
kodów kreskowych, Czytniki kodów kreskowych, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Urządzenia do przetwarza-
nia tekstów, Magnetofony, Maszyny do zapisu taśm, Urzą-
dzenia do przetwarzania dźwięku, Karty USB, Czytniki kart 
USB, Analizatory wielokanałowe, Zestawy na głowę do rze-
czywistości wirtualnej, Procesory główne [CPU] do kompu-
terów, Urządzenia służące do tłumaczenia, Urządzenia 
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-
-Point), Urządzenia do transmisji, Sprzęgacze akustyczne, 
Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Tunery do sygnałów 
z modulacją amplitudy, Akcesoria do montowania odbior-
ników radiowych, Złącza do urządzeń telekomunikacyj-
nych, Światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyj-
nych, Zespoły nadajnikowe audio, Automatyczne urządze-
nia przełącznikowe [dla telekomunikacji], Automatyczne 
urządzenia telefoniczne do wybierania numerów, Automa-
tyczne urządzenia telegraficzne, Automatyczne urządzenia 
do wybierania numeru, Urządzenia do przesyłania obra-
zów, Naziemne stacje satelitarne, Instalacje szerokopasmo-
we, Cyfrowe odbiorniki radiowe (DAB), Demodulatory, Na-
dajniki cyfrowe, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, 
Urządzenia do łączności przewodowej, Bezprzewodowe 
urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, 
Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Telegra-
ficzne urządzenia transmitujące, Napowietrzny sprzęt 
transmisyjny, Urządzenia do modulacji częstotliwości, Urzą-
dzenia do przeszukiwania częstotliwości, Modulatory czę-
stotliwości, Odbiorniki częstotliwości radiowych, Urządze-
nia wysokiej częstotliwości, Nadajniki częstotliwości radio-
wych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Urządzenia do komuni-
kacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, da-
nych lub obrazu, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Mo-
dulatory kodowania, Mikrofalowe urządzenia łączności, Fil-
try mikrofalowe, Radia zasilane energią słoneczną, Urządze-
nia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, Przenośne 
urządzenia do odbierania fal radiowych, Mobilne odbiorni-
ki danych, Komórkowe urządzenia do transmisji radiowych, 
Wzmacniacze częstotliwości radiowej, Konwertery LNC, Fil-
try przeciwszumowe, Urządzenia do tłumienia hałasu, Urzą-
dzenie nadawczo-odbiorcze, Przekaźniki, Nadajniki [teleko-
munikacja], Nadajniki do przesyłania sygnałów elektrycz-
nych, Nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych, 
Karty SIM, Nadajniki stosowane do łączności w nagłych 
przypadkach, Bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, Urządzenia do tłumienia sygnałów, Tunery sygnałów, 
Konwertery sygnałów, Przekaźniki sygnałowe, Sprzęgacze 
sygnałów, Rozdzielacze sygnału, Urządzenia do przetwa-
rzania sygnałów, Urządzenia opóźniania sygnałów, Urzą-
dzenia do transmisji sygnału, Repetytory [do przesyłu infor-
macji], Syntezatory mowy, Kodery obsługiwane głosowo, 

Sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe, Odbiorniki 
stereo, Synchroniczne jednostki danych, Części i akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, Urządzenia telekomunika-
cyjne, Nadajniki wideo, Domofony falowodowe, Przełączni-
ki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Aparaty nadawczo-od-
biorcze, Tablety graficzne [digitizery], Elektroniczne urzą-
dzenia kodujące, Elektroniczne systemy kontrolne do ma-
szyn, Elektroniczne zespoły do programowania, Analizatory 
powietrza, Przyrządy matematyczne, Pomiarowe przetwor-
niki, Konwertery miar, Napędy dysków optycznych, Kompu-
tery kieszonkowe [PDA], Analizatory fotometryczne [inne 
niż do celów medycznych], Urządzenia do analizy fizycznej 
[inne niż do celów medycznych], Skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Urządzenia do rozpoznawania 
znaków, Złącza pośrednie do podłączania telefonów 
do aparatów słuchowych, Stojaki dostosowane do telefo-
nów komórkowych, Nośniki dostosowane do telefonów 
komórkowych, Futerały na telefony [specjalnie dopasowa-
ne], Automatyczne sekretarki, Maszyny faksymilowe, 
Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, 
Sprzęt konferencyjny audio, Urządzenia do nagrywania roz-
mów telefonicznych, Instalacje telefoniczne do samocho-
dów, Telefony samochodowe, Uchwyty samochodowe 
do telefonów, Urządzenia do fototelegrafii, Wideofony, 
Bransoletki inteligentne, Urządzenia przełącznikowe do te-
lefonii cyfrowej, Cyfrowe telefony komórkowe, Telefony cy-
frowe, Moduły wyświetlacza do telefonów komórkowych, 
Wyświetlacze do telefonów komórkowych, Wyświetlacze 
do smartfonów, Osłony do ekranów telefonów komórko-
wych w formie folii, Stacje dokujące do telefonów komór-
kowych, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez 
użycia rąk, Mikrofony do używania bez użycia rąk do telefo-
nów komórkowych, Telefon głośnomówiący, Odbiorniki 
radiotelegraficzne, Baterie do telefonów komórkowych, Te-
lefony komórkowe, Telefony komórkowe do użytku w po-
jazdach, Futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub 
z imitacji skóry, Telefony komórkowe z dużymi klawiszami 
i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub 
sprawnością, Futerały do telefonów komórkowych z mate-
riału lub z materiałów tekstylnych, Punkty połączeń sieci 
do sieci centrali telefonicznych, Urządzenia głośnomówią-
ce do telefonów komórkowych, Uchwyty przystosowane 
do telefonów komórkowych, Zestawy słuchawkowe do te-
lefonów komórkowych, Osłony na telefony komórkowe, 
Pokrowce na smartfony, Pokrowce na słuchawki telefonicz-
ne, Telefony internetowe, Etui z klapką do telefonów ko-
mórkowych, Kodowane karty telefoniczne, Zestawy słu-
chawkowe do telefonów, Skórzane etui na telefony komór-
kowe, Skórzane pokrowce na smartfony, Systemy lokalnej 
telefonii komórkowej, Ręczne urządzenia telegraficzne, Mi-
krofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], Telefony zasi-
lane energią słoneczną, Urządzenia telefonii komórkowej 
z wbudowanymi systemami faksowymi, Faksy ruchome lub 
przenośne, Aparatura wzywająca, Pagery, Pagery radiowe, 
Prywatne centrale telefoniczne (PBX), Odbiorniki dwóch 
stacji połączonych między sobą, Nadajniki międzypunkto-
we, Radiotelefony, Baterie dodatkowe do telefonów komór-
kowych, Głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, 
Paski do telefonów komórkowych, Telefony satelitarne, Etui 
na smartfony, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do smartfonów, Telefony bezprzewodowe, Ciekłokrysta-
liczne folie ochronne do smartfonów, Kijki do robienia sel-
fie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie 
zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Smartbandy, Etui typu 
Flip Cover do smartfonów, Smartfony, Smartfony w kształ-
cie zegarka, Zegarki inteligentne, Klawiatury do telefonów 
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komórkowych, Adaptery telefoniczne, Telefoniczne kable 
połączeniowe, Złącza do telefonów, Zestawy telefoniczne 
z ekranem i klawiaturą, Telefony z systemami komunikacji 
wewnętrznej, Terminale telefoniczne, Urządzenia telefo-
niczne do łączności wewnętrznej, Słuchawki telefoniczne, 
Słuchawki do aparatów telefonicznych, Telefoniczne urzą-
dzenia nadawcze, Koncentratory telefoniczne, Łącznice te-
lefoniczne, Wtyczki telefoniczne, Gniazda wtykowe 
do przedłużaczy telefonicznych, Kable do przedłużaczy te-
lefonicznych, Telegrafy [urządzenia], Przenośne maszyny 
faksowe, Smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Walkie-talkie, Futerały do przenoszenia pagerów, Paski 
do zegarków do przekazywania danych smartfonom, Urzą-
dzenia wideokomunikacyjne, Urządzenia do wideokonfe-
rencji, Wideodomofony, Interkomy z wideo, Telefony VoIP, 
Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Interkomy, Książki 
audio, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach 
komputerowych, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, Książki zapisane na ta-
śmach, Serie muzycznych nagrań dźwiękowych, Książki za-
pisane na płytach, Czcionki zapisane na nośnikach magne-
tycznych, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z In-
ternetu, Pojemniki do przechowywania dysków, Instrukcje 
obsługi w formie elektronicznej, Muzyka cyfrowa do po-
brania dostarczona z Internetu, Nagrane płyty CD ROM, Na-
grane płyty CD-i, Nagrania wideo z muzyką, Płyty nagrane 
z obrazami, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane pły-
ty VCD, Nagrane dyski wideo, E-booki, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, Terminarze i organizery do pobrania, 
które można wydrukować, Nagrania wideo do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Muzyka cyfrowa 
do pobrania udostępniana na witrynach internetowych 
MP3, Książki elektroniczne do pobrania, Pobieralne szablo-
ny do projektowania prezentacji audiowizualnych, Obrazy 
holograficzne, Książki dźwiękowe, Interaktywne płyty DVD, 
Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD z nagra-
niami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo z nagraniami 
muzycznymi, Dyski optyczne z muzyką, Nagrane płyty DVD 
zawierające gry, Oprogramowanie multimedialne zapisane 
na płytach CD-ROM, Nagrania multimedialne, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe, Nagrania muzyczne w postaci płyt, 
Pliki muzyczne do pobierania, Muzyczne nagrania wideo, 
Podręczniki szkoleniowe w formie programu komputero-
wego, Nagrania audio i wideo, Nagrania audio, Klucze sie-
ciowe USB, Klucze sieciowe USB do automatycznego uru-
chamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, 
Nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Urządzenia audiowizual-
ne i fotograficzne, Wyświetlacze wideo montowane na gło-
wie, Filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, Sto-
jaki przystosowane do przechowywania urządzeń wideo, 
Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Uchwyty 
ścienne dla monitorów telewizyjnych, Systemy autono-
micznej jazdy do pojazdów wyposażone w interaktywne 
wyświetlacze, Filtry antyrefleksyjne do telewizorów, Urzą-
dzenia do przetwarzania obrazów, Telewizory samochodo-
we, Monitory, Miksery wideo, Urządzenia do odtwarzania 
obrazów, Urządzenia do monitoringu wizualnego, Filtry 
do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry antyodbla-
skowe do telewizorów i monitorów komputerowych, Moni-
tory szerokoekranowe, Czytniki książek cyfrowych, Elektro-
niczne papierowe (urządzenia wyświetlające), Monopody 
na kamery, Elektryczne znaki świecące, Nagrywarki telewi-
zyjne, Dekodery telewizyjne, Telewizyjne anteny odbiorcze 
[paraboliczne], Odbiorniki telewizyjne, Odbiorniki cyfrowej 
telewizji mobilnej (DMB), Konwertery standardów telewi-
zyjnych, Elektryczne i elektroniczne instalacje do wide-

omonitoringu, Elektroluminescencyjne panele wyświetla-
jące, Elektryczne luminescencyjne wyświetlacze, Wyświe-
tlacze elektroniczne, Elektroniczne tablice wyświetlające, 
Elektroniczne wyświetlacze reklam, Elektroniczne monitory 
ekranowe, Tablice memo [elektroniczne], Panele elektro-
niczne do wyświetlania wiadomości, Elektroniczne szyldy 
cyfrowe, Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Wy-
świetlacze elektroforetyczne, Monitory kolorowe, Kolorowe 
wideoprocesory, Urządzenia telewizyjne, Utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, Urządzenia do obróbki za pomo-
cą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, Magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, Urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Komponenty 
i części do komputerów, Urządzenia komputerowe do no-
szenia na nadgarstku, Futerały przystosowane do notebo-
oków, Serwery w chmurze, Komputery, Stacje robocze 
[urządzenia komputerowe], Komputery do użytku w zarzą-
dzaniu danymi, Komputery do użycia z rowerami, Kompu-
terowe stacje dokujące, Komputerowe ekrany dotykowe, 
Komputerowe stacje robocze, Komputerowe urządzenia 
do programowania, Sprzęt komputerowy stosowany do in-
żynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, 
Sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokali-
zacyjnych, Sprzęt komputerowy do transmisji danych loka-
lizacyjnych, Komputery łącznościowe, Serwery komunika-
cyjne [sprzęt komputerowy], Pokrowce na laptopy, Kompu-
tery przenośne [podręczne], Torby do noszenia kompute-
rów, Mikrochipy [sprzęt komputerowy], Skórzane etui na ta-
blety, Serwery komputerowe, Pokrowce do tabletów, Ser-
wery plików, Serwery komputerowych baz danych, Okulary 
inteligentne, Tablety cyfrowe, Stacje dokujące do laptopów, 
Stacje dokujące do tabletów, Serwery poczty elektronicz-
nej, Elektroniczne notatniki, Etui do tabletów, Stojaki 
na sprzęt komputerowy, Tablety graficzne, Palmtopy, Inte-
raktywne systemy komputerowe, Serwery internetowe, 
Serwery intranetowe, Pokrowce z klapką do tabletów, Ta-
blety, Komputery kieszonkowe do robienia notatek, Kom-
putery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Podręczne komputery PC, Aparatura nadaw-
cza i odbiorcza do nadawania radiowego, Urządzenia trans-
mitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, Urzą-
dzenia do nadawania programów telewizyjnych, Urządze-
nia do transmisji strumieniowej wideo, Oprogramowanie 
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, 
Oscyloskopy, Urządzenia do testowania sprzętu elektro-
nicznego, Generatory sygnałów, Sprzęt do testowania i ka-
librowania elementów komputerowych, Aparatura do ba-
dania półprzewodników, Testery alarmów dymu, Urządze-
nia do badania oporu, 10 Urządzenia do ochrony słuchu, 
Ochronniki słuchu bez możliwości odtwarzania lub przesy-
łania dźwięku, Zatyczki do uszu do celów medycznych, 
Przyrządy wyłączające dźwięk do użytku medycznego, 
Sprzęt do fizykoterapii, Urządzenia do elektrycznej stymu-
lacji mięśni, Urządzenia do terapeutycznego ujędrniania 
i wzmacniania ciała, Urządzenia do użytku w ćwiczeniach 
mięśni do użytku medycznego, Urządzenia do elektrycznej 
stymulacji grup mięśni, Urządzenia do terapeutycznej sty-
mulacji mięśni, Urządzenia do terapeutycznej stymulacji 
ciała, Poduszki (ogrzewanie -) elektryczne do celów me-
dycznych, Pasy elektryczne do celów medycznych, Elek-
tryczne podkładki rozgrzewające do użytku medycznego, 
Aparatura do terapii elektrycznej o niskiej częstotliwości, 
Promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, Wi-
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bratory na gorące powietrze do celów medycznych, Apara-
tura do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeu-
tycznym, Urządzenia do terapii gorącym powietrzem, Urzą-
dzenia do obróbki cieplnej, Urządzenia do terapii cieplnej, 
Aparatura i przyrządy medyczne i weterynaryjne, Elektrody 
do użytku z aparaturą medyczną, Elektrody do użytku me-
dycznego, Elektrody do zbierania parametrów elektrofizjo-
logicznych, Elektrody do zbierania parametrów biologicz-
nych, Źródła pól magnetycznych do użytku w leczeniu 
medycznym, Źródła pól ultradźwiękowych do użytku w le-
czeniu, Poduszki grzewcze nieelektryczne do celów me-
dycznych, Poduszki rozgrzewające do zabiegów terapeu-
tycznych, Inhalatory, Instrumenty laserowe do użytku me-
dycznego, Bransoletki magnetyczne do celów medycz-
nych, Aparat do terapii ultradźwiękowej, 11 Urządzenia 
i instalacje do klimatyzacji, suszenia, ogrzewania i wentyla-
cji, Urządzenia grzewcze, wytwarzające parę i gotujące, 
zwłaszcza kuchenki, urządzenia do pieczenia, smażenia, 
grillowania, opiekania, rozmrażania i podgrzewania, pod-
grzewacze wody, grzałki nurnikowe, garnki do gotowania 
z ogrzewaniem własnym, kuchenki mikrofalowe, (elektrycz-
ne) urządzenia do wypieku wafli lub gofrów, urządzenia 
do gotowania jajek, frytkownice (elektryczne), Urządzenia 
do przetwarzania żywności z funkcją gotowania i pieczenia 
oraz funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, mik-
sowania, ugniatania i ważenia, Elektryczne ekspresy do her-
baty i kawy, Ekspresy do kawy, Ekspresy automatyczne 
do kawy (ujęte w klasie 11), Elektryczne automaty do serwo-
wania kawy, Urządzenia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, 
lady chłodnicze, witryny chłodnicze, urządzenia do chło-
dzenia napojów, połączone ze sobą urządzenia chłodnicze 
i zamrażające, zamrażarki, maszyny i aparaty do lodu, Urzą-
dzenia do suszenia, zwłaszcza także suszarki do ubrań, ma-
szyny do suszenia ubrań, suszarki do rąk, suszarki do wło-
sów, Lampy na podczerwień, nie do celów medycznych, 
Poduszki i podkłady ogrzewane (nie do celów medycz-
nych), Koce elektryczne (nie do celów medycznych), Urzą-
dzenia do wentylacji, w szczególności wentylatory, Filtr 
do okapów kuchennych, Urządzenia wentylacyjne, wyciągi 
wentylacyjne i okapy kuchenne, Urządzenia klimatyzacyjne 
oraz instalacje do uzdatniania powietrza, Nawilżacze po-
wietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, Urządzenia 
dozujące zapach (nie do użytku osobistego), Aparaty i urzą-
dzenia do oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
do zaopatrywania w wodę oraz instalacje sanitarne, zwłasz-
cza także armatury do instalacji wytwarzających parę, in-
stalacji wentylacyjnych i do zaopatrywania w wodę, Urzą-
dzenia do podgrzewania wody, bojlery do wody i przepły-
wowe ogrzewacze wody, Zlewozmywaki kuchenne, Pom-
py ciepła, Mechaniczne urządzenia do dystrybucji napojów 
(dystrybutory do napojów), Lampy elektryczne, Oświetle-
nie bezpieczeństwa, Oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, Urządzenia oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, 
Wyposażenie oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Lam-
py oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, oświetlenie 
do pojazdów, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekora-
cyjnego, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie de-
koracyjne na choinki, Światła punktowe do oświetlenia do-
mowego, Oświetlenie ścienne, Urządzenia do wydawania 
schłodzonych napojów inne, niż automaty sprzedające, 
Elektryczne instalacje oświetlenia wewnętrznego, Części 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, zawartych 
w klasie 11, 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Wagoniki do przewożenia dzieci, Wózki 
transportowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Drony, 
Pojazdy elektryczne, Samobieżny pojazd elektryczny, Po-
jazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

Części i akcesoria do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia an-
tywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Pokrycia 
i budki do dziecięcych wózków spacerowych, Poduszki 
przystosowane do użytku w pojazdach, Pojazdy, Pasażer-
skie pojazdy mechaniczne, Pojazdy dla niepełnospraw-
nych, Napędzane elektrycznie wózki inwalidzkie umożli-
wiające pozycję stojącą, Skutery inwalidzkie, Wózki spacero-
we dla zwierząt domowych, Pojazdy samochodowe, Skute-
ry, Skutery nieelektryczne (pojazdy), 20 Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Modułowe układy półek 
[meble], Meble kuchenne do zabudowy, Meble do samo-
chodów kempingowych, Elementy dzielące przestrzeń 
[meble], Szafki do komputerów [meble], Obudowy drew-
niane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, Wie-
szaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczy-
ki na ubrania, Zestawy części [sprzedawane razem], z któ-
rych montuje się meble, 21 Elektryczne szczoteczki 
do czyszczenia zębów i dziąseł, Irygatory do czyszczenia 
jamy ustnej, Przyrządy do czyszczenia filtrów z woskowiny 
usznej, Płyny do nebulizacji, 28 Gry elektroniczne, Hulajno-
gi, 30 Kawa, Kawa w saszetkach, Kawa w kapsułkach, Eks-
trakty z kawy, Kawa rozpuszczalna, Napoje na bazie kawy, 
Kawa (Niepalona -), Kawa mielona, Kawa granulowana, 
Kawa atomizowana, Kawa liofilizowana, Koncentraty kawo-
we, Aromaty do kawy [aromaty], Napoje kawowe z mle-
kiem, Espresso, Aromatyzowana kawa, Kawa bezkofeinowa, 
Ekstrakty kawy do użytku jako aromaty w napojach, Na-
dzienia na bazie kawy, Jęczmień do użytku jako substytut 
kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Kawa nienatural-
na, Preparaty roślinne do użytku jako substytuty kawy, 
Esencje kawowe, Ekstrakty kawy do użytku jako substytuty 
kawy, Substytut kawy na bazie cykorii, Napoje na bazie 
kawy zawierające lody (affogato), Mieszanki kawy, Olejki ka-
wowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czeko-
lady], Ziarna kawy w cukrze lub w czekoladzie, Herbata, 
Ekstrakty z herbaty, Herbata nienaturalna, Substytuty her-
baty, Mrożona herbata, Rozpuszczalne proszki do przyrzą-
dzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Napoje 
na bazie herbaty, Mieszanki w proszku do przygotowania 
herbaty mrożonej, Napoje herbaciane z mlekiem, Nielecz-
nicza herbata ziołowa, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie herbaty], Herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Woda, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, Cydr, 37 Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Usługi w zakresie instalowania i konserwacji 
komputerów, Usługi naprawy komputerów, Instalowanie 
sieci łączności elektronicznej, Instalowanie i naprawa sprzę-
tu telekomunikacyjnego, Montaż i naprawa anten satelitar-
nych, Instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, 
Instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów 
oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, Instalowanie 
bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bez-
przewodowych sieci LAN, Instalowanie połączeń elektro-
nicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, In-
stalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, 
Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja anten sateli-
tarnych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Naprawa 
i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyj-
nego, Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Konserwacja sprzętu łącznościowego, Konserwacja urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji związa-
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nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń roz-
rywkowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich 
urządzeń elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego 
i urządzeń testujących, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, Instalowanie sys-
temów łącznościowych pracujących na częstotliwości ra-
diowej, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń do nadawania, Konserwacja, serwis 
i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchen-
nych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa i konserwacja 
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konser-
wacja instalacji elektronicznych, Naprawa urządzeń elektro-
nicznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewi-
zyjnych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia 
i mycia, Serwis urządzeń elektronicznych, Udzielanie infor-
macji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją urządzeń do gotowania, Instalowanie i konserwowanie 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 38 Usługi te-
lekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie urządzeń 
i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność 
z sieciami, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wypo-
życzanie komputerowych urządzeń i przyrządów łączno-
ściowych, Wynajem urządzeń i przyrządów do teleprze-
twarzania, Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, Udostępnianie instalacji telekonfe-
rencyjnych do celów edukacyjnych, Udostępnianie urzą-
dzeń do transmisji i odbioru drogą radiową, Wynajem 
konwerterów częstotliwości [do użytku w komunikacji], 
Wypożyczanie sprzętu radiowego, Wynajem sprzętu 
do łączności radiowej, Wypożyczanie radiotelefonów, Wy-
najem sprzętu komunikacji komórkowej, Wypożyczanie ze-
stawów do nadawania satelitarnego, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania wiadomości, Wypożyczanie urządzeń 
służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, Wypoży-
czanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, Wynajem 
systemów łączności bezprzewodowej, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wypożyczanie systemów komunika-
cyjnych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyj-
nych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą ra-
diową, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Wypoży-
czanie telefonów komórkowych, Wynajem odbiorczych 
anten satelitarnych, Wynajem urządzeń do dostarczania 
wiadomości, Wynajem dekoderów sygnału [do użytku 
w komunikacji], Wynajem aparatury sygnalizacyjnej, Wypo-
życzanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów 
i urządzeń faksujących, Udostępnianie instalacji telekomu-
nikacyjnych do celów edukacyjnych, Zapewnianie instalacji 
telekonferencyjnych, Wypożyczanie aparatury i instalacji 
telekomunikacyjnych, Łączność poprzez sieci komputero-
we i dostęp do Internetu, Dostęp do treści, stron interneto-
wych i portali, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką 
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do danych 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udo-

stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych 
sieci komunikacyjnych, Przydzielanie dostępu do stron 
www Internecie lub wszelkich innych sieciach komunika-
cyjnych, Zapewnianie dostępu do portalu do współdziele-
nia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu użytkowni-
kom do programów komputerowych w sieciach danych, 
Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach kompute-
rowych, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, 
Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, Za-
pewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie 
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu 
do stron w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostę-
pu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron  
online zawierających informacje na szeroki wachlarz tema-
tów, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicz-
nego w Internecie, Zapewnianie połączeń telekomunika-
cyjnych z bazami danych, Przydzielanie dostępu do baz 
danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Usługi w zakresie przekierowywania do stron interneto-
wych, Udostępnianie informacji na temat komunikacji me-
dialnej, Informacja o telekomunikacji, Usługi konsultacyjne 
dotyczące komunikacji danych, Doradztwo w dziedzinie 
telekomunikacji, Zapewnianie dostępu do sieci telekomu-
nikacyjnych, Udostępnianie szerokopasmowych łączy tele-
komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do elektronicz-
nych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Usługi w zakresie transmisji i odbioru danych 
za pomocą środków telekomunikacyjnych, Usługi transmisji 
danych przez sieci telekomunikacyjne, Transfer cyfrowy da-
nych, Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Cy-
frowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Odbiór 
programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonen-
tów, Zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą 
telekomunikacyjną, Telekomunikacja informacyjna (w tym 
strony internetowe), Komunikacja drogą radiową, Usługi 
wysyłania wideo, Transmisja informacji za pośrednictwem 
transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, 
Transmisja informacji poprzez kody telematyczne, Usługi 
w zakresie komunikacji interaktywnej, Komunikacja telewi-
zyjna w celu zebrań, Udostępnianie łączności radiowej, 
Usługi komunikacji telematycznej, Komunikacja radiowa, 
Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Radiotelefoniczne 
usługi komunikacyjne, Świadczenie usług komunikacyj-
nych poprzez wykorzystanie kart telefonicznych lub kart 
debetowych, Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sy-
gnałów i danych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków 
lub obrazów, Usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, 
Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyj-
nych, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Usługi 
informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, 
Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, Przesyłanie tekstu 
za pomocą ekranu telewizyjnego, Transmisja danych, wia-
domości i informacji, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodni-
ków programowych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/
lub wideo za pomocą telekomunikacji, Przesyłanie komuni-
katów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem 
środków elektronicznych], Przesyłanie danych za pośred-
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nictwem telekomunikacji, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Usługi w zakresie wideokonfe-
rencji, Transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cy-
frowych, 42 Usługi projektowania, Usługi doradcze w zakre-
sie wzornictwa przemysłowego, Doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, Udzielanie informacji w dzie-
dzinie opracowywania produktów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania produktów, Wspomagane 
komputerowo projektowanie grafiki wideo, Usługi w zakre-
sie projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi 
w zakresie projektowania wspomaganego komputerem, 
Usługi projektowania graficznego wspomaganego kompu-
terowo, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania technicznego, Projektowanie nowych pro-
duktów, Usługi projektowania systemów do wyświetlania 
w celach promocyjnych, Projektowanie systemów oświe-
tleniowych, Projektowanie broszur, Projektowanie kompu-
terowych baz danych, Projektowanie systemów kompute-
rowych, Projektowanie stron głównych i witryn interneto-
wych, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do ce-
lów rozrywkowych, Wzornictwo przemysłowe, Projektowa-
nie opakowań, Analizy wykonalności projektu, Usługi do-
radcze w dziedzinie projektowania systemów informacyj-
nych, Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wi-
deo, Projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, Projek-
towanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie sieci, 
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Pro-
jektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie au-
diowizualnych prac twórczych, Projektowanie modeli, Pro-
jektowanie wzorów, Projektowanie telefonów komórko-
wych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyj-
nego, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych 
do przesyłania danych, Usługi projektowania i planowania 
dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projekto-
we w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, 
Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, 
Usługi projektowe związane z opracowywaniem skompu-
teryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Pra-
ce badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
Projektowanie sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego, Usługi inży-
nieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inży-
nieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputero-
wo, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, Projektowanie sprzętu 
dla operatorów audio i wideo, Projektowanie sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie 
sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multi-
medialnych, Projektowanie sprzętu przeznaczonego 
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projek-
towanie sprzętu do konwertowania danych i treści multi-
medialnych z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu 
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Pro-
jektowanie stron domowych i stron internetowych, Projek-
towanie techniczne i doradztwo, Wypożyczanie sprzętu 
do projektowania, Rozwój sprzętu komputerowego, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Opracowywanie sprzętu do przetwarzania sy-
gnałów cyfrowych, Opracowywanie sprzętu do magazy-
nowania i przywoływania danych multimedialnych, Opra-
cowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i de-
kompresji treści multimedialnych, Opracowywanie sprzętu 
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Ob-

sługiwanie wyszukiwarek, Wynajem komputerów i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, Zarządzanie pro-
jektami w zakresie technologii informacyjnych, Integracja 
systemów i sieci komputerowych, Usługi konfiguracji sieci 
komputerowych, Pisanie techniczne, Wypożyczanie i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Usługi inży-
nieryjne, Doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunika-
cyjnej, Usługi konsultacyjne w zakresie technologii, Usługi 
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania 
i rysunku technicznego, Usługi w zakresie wspomaganego 
komputerem projektowania inżynieryjnego i rysunku tech-
nicznego, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Projek-
towanie systemów klimatyzacji, suszenia i wentylacji.
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(540) (znak słowny)
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(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elek-
tryczności, Roboty przemysłowe, Urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące, Maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, Automaty do sprzedaży, Maszyny do-
zujące [inne niż automaty sprzedające], Automatyczne ma-
szyny dozujące, Pistolety dozujące klej, elektryczne, Opalarki 
[elektryczne], Elektroniczne pojemniki do karmienia zwie-
rząt, Maszyny z gumą do żucia, Maszyny do dozowania my-
dła, Maszyny do suchego lodu, Automaty sprzedające chłod-
nicze, Automaty sprzedające na żetony lub uruchamiane 
kodem cyfrowym, Prądnice prądu stałego, Dynama do ro-
werów, Generatory elektryczne do stosowania w sytu-
acjach awaryjnych, Generatory wytwarzające energię elek-
tryczną z energii słonecznej, Przenośne generatory energii 
elektrycznej, Automatyczne maszyny do czyszczenia, Robo-
ty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty do czysz-
czenia podłóg [odkurzania], Roboty do czyszczenia do ce-
lów domowych, Przemysłowe zrobotyzowane maszyny 
do szycia, Zrobotyzowane piły ręczne silnikowe, Zrobotyzo-
wane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw, Zro-
botyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owo-
ców, Odkurzacze roboty, Odkurzacze, Pistolety natryskowe 
[maszyny] do wyciskania kitu, Prasownice i maglownice, 
Urządzenia do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrz-
nych, Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, 
Dmuchawy do śniegu, Prasownice, Maszyny do prasowania 
artykułów tekstylnych, Elektryczne prasowalnice do ubrań, 
Gładziarki [maszyny prasowalnicze do tkanin], Obrotowe 
prasy parowe do tkanin, przenośne, Urządzenia prasowalni-
cze, Urządzenia do krojenia jaj, Elektryczne krajarki do żyw-
ności, Elektryczne noże do chleba, Sokowirówki elektryczne, 
Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Maszyny 
do wyciskania soku pomarańczowego [elektryczne], Rzeźni-
cze noże elektryczne, Elektryczne krajalnice do mięsa 
do użytku kuchennego, Elektryczne maszynki do mielenia 
mięsa, Elektryczne wyciskarki do owoców, Elektryczne wyci-
skacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
Elektryczne noże do warzyw, Elektryczne urządzenia 
do obierania warzyw, Elektryczne młynki do przypraw, Elek-
tryczne narzędzia ręczne do stosowania podczas gotowania 
na pikniku, Elektryczne spieniacze mleka do kawy, Elektrycz-
ne młynki do kawy, Elektryczne prasy do czosnku, Kuchenne 
(Urządzenia -) elektryczne, Elektryczne roboty kuchenne 
do przetwarzania żywności dla niemowląt, Elektryczne urzą-
dzenia kuchenne do przygotowywania potraw (do celów 
innych niż gotowanie), Elektryczne przyrządy kuchenne 
do siekania, miksowania, wyciskania, Maszyny stosowane 
do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], Elektryczne 
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noże kuchenne, Elektryczne narzędzia kuchenne, Przyrządy 
do szatkowania żywności (elektryczne), Urządzenia elek-
tryczne używane w kuchni do mielenia, Maszyny do krojenia 
żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], Urządzenia 
do wyciskania owoców [elektryczne], Elektryczne maszyny 
do kruszenia lodu, Elektryczne roboty kuchenne do użytku 
domowego, Elektryczne spieniacze do mleka, Młynki domo-
we elektryczne, Elektryczne urządzenia do obierania owo-
ców, Elektryczne młynki do pieprzu, Tarki elektryczne, Trze-
parki elektryczne, Elektryczne młynki do soli, Ubijaczki elek-
tryczne do użytku domowego, Elektryczne krajarki kuchen-
ne, Elektryczne maszyny obierające do przygotowywania 
żywności, Elektryczne maszynki do ugniatania ciasta, Ma-
szynki do robienia makaronu do użytku domowego, Elek-
tryczne młynki do przyrządzania żywności, Elektromecha-
niczne urządzenia do przyrządzania napojów, Urządzenia 
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urzą-
dzenia do usuwania gniazd nasiennych warzyw [maszyny], 
Maszyny do wyciskania soku, Obieraczki do ziemniaków 
[urządzenia elektryczne], Ugniatacze do ziemniaków [elek-
tryczne maszyny], Ugniatarki [elektryczne maszyny kuchen-
ne], Krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku 
domowego, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, Mieszarki [urządzenia kuchen-
ne], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do napowie-
trzania napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, Młyny 
do zboża [maszyny], Urządzenia do mycia warzyw, Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Kuchenne miksery, 
elektryczne, Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, 
Elektryczne noże do pizzy, Osuszacze do sałaty [kuchenne 
urządzenia elektryczne], Urządzenia do przetwarzania żyw-
ności, Krajarki do korzeni, Urządzenia do czyszczenia parą, 
przeznaczone do użytku domowego, Urządzenia do czysz-
czenia parą, Elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia 
[domowe], Elektryczne urządzenia do polerowania woskiem 
do celów domowych, Elektryczne maszyny i urządzenia 
do pastowania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, 
Odkurzacze elektryczne, Elektryczne aplikatory szamponu 
do dywanów, Urządzenia do polerowania parkietów wo-
skiem, elektryczne, Wentylatory elektryczne do odkurzaczy, 
Elektryczne przyrządy do czyszczenia i polerowania butów, 
Maszyny i aparatura do czyszczenia [elektryczna], Elektrycz-
ne maszyny i urządzenia do czyszczenia, Elektryczne urzą-
dzenia do mycia okien, Worki i filtry przeciwkurzowe do od-
kurzaczy, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], 
Kosze na naczynia do zmywarek do naczyń, Elektryczne trze-
paczki dywanów, Maszyny do mycia [elektryczne], Urządze-
nia do mycia naczyń stołowych, Maszyny do mycia ciśnienio-
wego, Przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, 
Zamiatarki bezprzewodowe, Torby z tworzyw sztucznych 
do odkurzaczy, Odkurzacze do suchych i mokrych zanie-
czyszczeń, Wymienne torby papierowe do odkurzaczy, Ma-
szyny ścierające do czyszczenia, Suszarki do suszenia prania 
bez podgrzewania, Maszyny do czyszczenia garnków, Ma-
szyny do szczotkowania dywanów, Suszarki wirowe do ce-
lów domowych (nieogrzewane), Pralki, Pralki wyposażone 
w sprzęt suszący, 8 Przybory do higieny i pielęgnacji urody 
dla ludzi i zwierząt, Przybory do obcinania i usuwania wło-
sów, Przybory do manicure i pedicure, Żelazka, Żelazka elek-
tryczne, Elektryczne żelazka parowe, Elektryczne urządzenia 
do układania włosów, Elektryczne prostownice do włosów, 
Elektryczna karbownica do włosów, Rozpylacze pompowa-
ne ręcznie, Maszynki do strzyżenia do użytku osobistego 
[elektryczne i nieelektryczne], Brzytwy, Maszynki do golenia, 
Maszynki do strzyżenia brody, Przyrządy do strzyżenia zwie-
rząt, Elektryczne urządzenia do ścinana włosów [przyrządy 
ręczne], Elektryczne maszynki do strzyżenia brody, Elektrycz-

ne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego 
[ręczne], Elektryczne trymery do uszu, Elektryczne trymery 
do nosa, Maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobiste-
go, elektryczne i nieelektryczne, Przybory do depilacji, elek-
tryczne lub nieelektryczne, Trymery do wąsów i brody, Elek-
tryczne maszynki do golenia, Etui na maszynki do golenia, 
Ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, Maszynki 
do golenia, nieelektryczne, Golarki z wibrującym ostrzem, 
Żyletki, Pojemniki zawierające żyletki, Zestawy do golenia, 
Maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Ży-
letki do maszynek do golenia [zmniejszające ryzyko skale-
czenia], Pojemniki na żyletki, Elektryczne żelazka płaskie z re-
gulacją temperatury, 9 Urządzenia obrazujące do celów na-
ukowych, Biochipy, Mikroskopy, Urządzenia i przyrządy 
do mikroskopii, Zestawy naukowe dla dzieci będące urzą-
dzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, Przyrządy metrologicz-
ne o częstotliwości optycznej, Symulatory urządzeń, Urzą-
dzenia do nauczania, Audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne [do nauczania], Urządzenia i przyrządy do nauczania, 
Urządzenia i przyrządy naukowe, Aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne, Urządzenia do nieprzerywalnego za-
silania energii [zasilacze UPS], Urządzenia energetyczne sieci 
zasilających, Urządzenia do regulowanego zasilania, Konwer-
tery prądu stałego/prądu zmiennego, Elektryczne zespoły 
sieci zasilającej, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, Urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania elektrycznego [baterie], Przetworniki prądu sta-
łego/prądu zmiennego, elektroniczne publikacje tekstowe  
i/lub obrazowe utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, 
Zapisane pliki danych, Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, 
Wstępnie nagrane kasety, Nośniki danych zawierające typo-
graficzne kroje czcionek, Komputerowe mapy cyfrowe, Kata-
logi [elektryczne lub elektroniczne], Dane zapisane elektro-
nicznie, Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Hologramy, 
Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, Nagra-
nia magnetyczne, Dane zapisane magnetycznie, Nagrane 
płyty kompaktowe zawierające gry, Podłoża do nośników 
zapisu [optyczne], Dyski optyczne zapisane, Taśmy z nagra-
niami, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Dyski wstęp-
nie zaprogramowane, Czujniki i detektory, Kontrolery (regu-
latory), Urządzenia do monitorowania, Wskaźniki [elektrycz-
ność], Lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Urzą-
dzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, 
Wskaźniki obciążenia, Urządzenia do analizy obrazów, Urzą-
dzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, Wskaźniki 
cyfrowe, Przetworniki momentu obrotowego, Analizatory 
energii elektrycznej, Elektroniczne analizatory kolorów, Elek-
troniczne przyrządy sterujące, Przetworniki elektrooptyczne, 
Przetworniki wielkiej częstotliwości, Bezprzewodowe ste-
rowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowa-
nia i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, 
elektronicznych i mechanicznych, Bezprzewodowe sterow-
niki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania 
i statusu systemów bezpieczeństwa, Urządzenia i przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], Wskaźniki świecące, Prze-
tworniki liniowe, Sondy logiczne, Przetworniki piezoelek-
tryczne, Samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku 
w pojazdach, Analizatory widma, inne niż do celów medycz-
nych, Przetworniki ultradźwiękowe, Uniwersalne analizatory 
zakłóceń, Ogniwa obciążnikowe, Wskaźniki wykrywające cie-
pło, Odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowania 
[GPS], Futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, Syste-
my do śledzenia pojazdów, Urządzenia do lokalizacji pojaz-
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dów, Urządzenia systemu GPS, Systemy nawigacji GPS 
do użytku z rowerami, Urządzenia GPS, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe zapewniające informacje co do 
nawigacji i podróży, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Urzą-
dzenia do monitorowania pracowników, Systemy nawigacji 
satelitarnej do rowerów, Czujniki do określania położenia, 
Przekaźniki do systemów globalnego pozycjonowania [GPS], 
Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz 
urządzenia do odtwarzania filmów i video, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, Urządzenia do rejestrowania i odtwa-
rzania obrazu, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników telewi-
zyjnych, Etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, Etui na prze-
nośne odtwarzacze mediów, Urządzenia do odtwarzania 
do nośników dźwięku i obrazu, Pokrowce na odtwarzacze płyt 
DVD, Pojemniki na filmy, Torby specjalnie przystosowane 
do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, Urzą-
dzenia audiowizualne, Urządzenia do nagrywania do nośni-
ków dźwięku i obrazu, Odtwarzacze taśm, Napędy taśm, 
Tkaninowe filtry dźwięku do urządzeń radiowych, Odtwarza-
cze płyt kompaktowych, Stacja dysków CD-ROM, Cyfrowe 
serwery dźwięku, Cyfrowe odtwarzacze wideo, Cyfrowe ser-
wery wideo, Stacje dokujące do odtwarzaczy MP3, Stacje 
dokujące do smartfonów, Stacje dokujące do cyfrowych od-
twarzaczy muzyki, Nagrywarki płyt DVD, Nagrywarki DVD, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odbiorniki bezprzewodowe (audio, 
wideo), Kamery aktywowane ruchem, Kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, Odbiorniki audiowizual-
ne, Sprzęt endoskopowy do celów przemysłowych, Pokrow-
ce na cyfrowe odtwarzacze mediów, Futerały na obiektywy, 
Nadajniki FM, Piloty do telewizorów, Piloty do odbiorników 
radiowych, Piloty do zestawów stereo, Kamery filmowe prze-
znaczone do samowywołujących się klisz, Kable do nadawa-
nia i odbierania sygnałów telewizji kablowej, Odbiorniki tele-
wizji kablowej, Kamery z opcją podglądu wielu klatek, Urzą-
dzenia do karaoke, Głośniki bezprzewodowe z możliwością 
połączenia, Laserowe wskaźniki celu, Wskaźniki świecące 
[do wskazywania np. na mapie], Odtwarzacze MP4, Urządze-
nia napędowe taśm magnetycznych, Systemy wielokamero-
we do pojazdów, Urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego 
sterowania, Wizjery optyczne, Taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], Urządzenia do czyszczenia taśm magnetycz-
nych, Tłumiki drgań do elektronicznych urządzeń audio, Ge-
neratory synchronizujące, Monitory do tabletów, Przenośne 
odtwarzacze płyt DVD, Systemy obrazujące wideo, Taśmy 
do czyszczenia głowic magnetowidów, Serwery wideo, Ka-
ble do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, 
audio-video i telekomunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwa-
rzania danych (elektryczne i mechaniczne), Kalkulatory, Po-
krowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Urządzenia 
sztucznej inteligencji, Urządzenia do cyfryzacji sygnałów au-
dio, Urządzenia do komponowania obrazów, Stabilizatory 
obrazu, Syntezatory obrazów, Nagrywarki płyt kompakto-
wych, Wypalarki płyt CD, Nagrywarki dysków CD-ROM, Ana-
lizatory chromatogramów do celów naukowych lub labora-
toryjnych, Skomputeryzowana aparatura do analizy [pracy] 
silników w pojazdach mechanicznych, Skomputeryzowane 
organizery osobiste, Aparatura interfejsowa do komputerów, 
Terminale wyprowadzania danych, Urządzenia do wymiany 
danych, Terminale wprowadzania danych, Terminale danych, 
Rękawice cybernetyczne, Procesory danych, Urządzenia 
do konwersji danych, Urządzenia komputerowe do magazy-
nowania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale 
do przetwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczy-
wistym, Elektryczne urządzenia programujące, Urządzenia 
elektroniczne do przetwarzania danych, Elektroniczne urzą-
dzenia do programowania, Kalkulatory elektroniczne, Elek-

troniczne urządzenia do sprawdzania poprawnej pisowni, 
Elektroniczne systemy kontrolne, Elektroniczne urządzenia 
do przeliczania walut, Podręczne słowniki elektroniczne, 
Elektroniczne procesory tekstu, Elektroniczne kalkulatory 
na biurko, Pokrowce na urządzenia PDA, Etui na kalkulatory 
podręczne, Urządzenia do fakturowania, Skanery ręczne, 
Analizatory fluorescencyjne, Urządzenia peryferyjne do od-
twarzania danych, Przyrządy do analizowania zdjęć, Karty 
zawierające mikroprocesory, Sprzęgacze [urządzenia prze-
twarzające dane], Optyczne czytniki znaków, Czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], Czytniki kart kodowanych ma-
gnetycznie, Odtwarzacze dysków optycznych, Czytniki pa-
sków magnetycznych, Urządzenia do przechowywania pro-
gramów komputerowych, Czytniki kart pamięci, Programo-
walne analizatory stanów logicznych, Wokodery, Urządzenia 
do rozpoznawania głosu, Systemy przetwarzania głosu, 
Sprzęt do przetwarzania mowy, Terminale kodów kresko-
wych, Czytniki kodów kreskowych, Elektroniczne tłumacze 
kieszonkowe, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Magne-
tofony, Maszyny do zapisu taśm, Urządzenia do przetwarza-
nia dźwięku, Karty USB, Czytniki kart USB, Analizatory wielo-
kanałowe, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Procesory główne [CPU] do komputerów, Urządzenia służące 
do tłumaczenia, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwo-
ma węzłami sieci (Point-to-Point), Urządzenia do transmisji, 
Sprzęgacze akustyczne, Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Tu-
nery do sygnałów z modulacją amplitudy, Akcesoria do mon-
towania odbiorników radiowych, Złącza do urządzeń teleko-
munikacyjnych, Światła wskaźników do urządzeń telekomu-
nikacyjnych, Zespoły nadajnikowe audio, Automatyczne 
urządzenia przełącznikowe [dla telekomunikacji], Automa-
tyczne urządzenia telefoniczne do wybierania numerów, Au-
tomatyczne urządzenia telegraficzne, Automatyczne urzą-
dzenia do wybierania numeru, Urządzenia do przesyłania 
obrazów, Naziemne stacje satelitarne, Instalacje szerokopa-
smowe, Cyfrowe odbiorniki radiowe (DAB), Demodulatory, 
Nadajniki cyfrowe, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, 
Urządzenia do łączności przewodowej, Bezprzewodowe 
urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, 
Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Telegraficz-
ne urządzenia transmitujące, Napowietrzny sprzęt transmi-
syjny, Urządzenia do modulacji częstotliwości, Urządzenia 
do przeszukiwania częstotliwości, Modulatory częstotliwości, 
Odbiorniki częstotliwości radiowych, Urządzenia wysokiej 
częstotliwości, Nadajniki częstotliwości radiowych, Interak-
tywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy-
mianę informacji, Urządzenia do komunikacji bezprzewodo-
wej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, Klawia-
tury z wybieraniem tonowym, Modulatory kodowania, Mi-
krofalowe urządzenia łączności, Filtry mikrofalowe, Radia za-
silane energią słoneczną, Urządzenia odsłuchowe do moni-
torowania niemowląt, Przenośne urządzenia do odbierania 
fal radiowych, Mobilne odbiorniki danych, Komórkowe urzą-
dzenia do transmisji radiowych, Wzmacniacze częstotliwości 
radiowej, Konwertery LNC, Filtry przeciwszumowe, Urządze-
nia do tłumienia hałasu, Urządzenie nadawczo-odbiorcze, 
Przekaźniki, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki do przesy-
łania sygnałów elektrycznych, Nadajniki do przesyłania sy-
gnałów elektronicznych, Karty SIM, Nadajniki stosowane 
do łączności w nagłych przypadkach, Bezpieczniki do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Urządzenia do tłumienia sygna-
łów, Tunery sygnałów, Konwertery sygnałów, Przekaźniki sy-
gnałowe, Sprzęgacze sygnałów, Rozdzielacze sygnału, Urzą-
dzenia do przetwarzania sygnałów, Urządzenia opóźniania 
sygnałów, Urządzenia do transmisji sygnału, Repetytory 
[do przesyłu informacji], Syntezatory mowy, Kodery obsługi-
wane głosowo, Sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe, 
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Odbiorniki stereo, Synchroniczne jednostki danych, Części 
i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Urządzenia tele-
komunikacyjne, Nadajniki wideo, Domofony falowodowe, 
Przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Aparaty nadaw-
czo-odbiorcze, Tablety graficzne [digitizery], Elektroniczne 
urządzenia kodujące, Elektroniczne systemy kontrolne 
do maszyn, Elektroniczne zespoły do programowania, Anali-
zatory powietrza, Przyrządy matematyczne, Pomiarowe 
przetworniki, Konwertery miar, Napędy dysków optycznych, 
Komputery kieszonkowe [PDA], Analizatory fotometryczne 
[inne niż do celów medycznych], Urządzenia do analizy fi-
zycznej [inne niż do celów medycznych], Skanery [urządze-
nia do przetwarzania danych], Urządzenia do rozpoznawania 
znaków, Złącza pośrednie do podłączania telefonów do apa-
ratów słuchowych, Stojaki dostosowane do telefonów ko-
mórkowych, Nośniki dostosowane do telefonów komórko-
wych, Futerały na telefony [specjalnie dopasowane], Auto-
matyczne sekretarki, Maszyny faksymilowe, Uchwyty na de-
skę rozdzielczą na telefony komórkowe, Sprzęt konferencyj-
ny audio, Urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, 
Instalacje telefoniczne do samochodów, Telefony samocho-
dowe, Uchwyty samochodowe do telefonów, Urządzenia 
do fototelegrafii, Wideofony, Bransoletki inteligentne, Urzą-
dzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, Cyfrowe telefo-
ny komórkowe, Telefony cyfrowe, Moduły wyświetlacza 
do telefonów komórkowych, Wyświetlacze do telefonów 
komórkowych, Wyświetlacze do smartfonów, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Stacje 
dokujące do telefonów komórkowych, Zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, Uchwyty do korzystania z tele-
fonów komórkowych bez użycia rąk, Mikrofony do używania 
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, Telefon głośno-
mówiący, Odbiorniki radiotelegraficzne, Baterie do telefo-
nów komórkowych, Telefony komórkowe, Telefony komór-
kowe do użytku w pojazdach, Futerały do telefonów komór-
kowych ze skóry lub z imitacji skóry, Telefony komórkowe 
z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabio-
nym wzrokiem lub sprawnością, Futerały do telefonów ko-
mórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, Punkty 
połączeń sieci do sieci centrali telefonicznych, Urządzenia 
głośnomówiące do telefonów komórkowych, Uchwyty przy-
stosowane do telefonów komórkowych, Zestawy słuchaw-
kowe do telefonów komórkowych, Osłony na telefony ko-
mórkowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na słuchawki 
telefoniczne, Telefony internetowe, Etui z klapką do telefo-
nów komórkowych, Kodowane karty telefoniczne, Zestawy 
słuchawkowe do telefonów, Skórzane etui na telefony ko-
mórkowe, Skórzane pokrowce na smartfony, Systemy lokal-
nej telefonii komórkowej, Ręczne urządzenia telegraficzne, 
Mikrofony [do urządzeń telekomunikacyjnych], Telefony zasi-
lane energią słoneczną, Urządzenia telefonii komórkowej 
z wbudowanymi systemami faksowymi, Faksy ruchome lub 
przenośne, Aparatura wzywająca, Pagery, Pagery radiowe, 
Prywatne centrale telefoniczne (PBX), Odbiorniki dwóch sta-
cji połączonych między sobą, Nadajniki międzypunktowe, 
Radiotelefony, Baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, Głośniki pomocnicze do telefonów komórkowych, 
Paski do telefonów komórkowych, Telefony satelitarne, Etui 
na smartfony, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do smartfonów, Telefony bezprzewodowe, Ciekłokrystalicz-
ne folie ochronne do smartfonów, Kijki do robienia selfie jako 
akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), Smartbandy, Etui typu Flip Cover 
do smartfonów, Smartfony, Smartfony w kształcie zegarka, 
Zegarki inteligentne, Klawiatury do telefonów komórkowych, 
Adaptery telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, 
Złącza do telefonów, Zestawy telefoniczne z ekranem i kla-

wiaturą, Telefony z systemami komunikacji wewnętrznej, Ter-
minale telefoniczne, Urządzenia telefoniczne do łączności 
wewnętrznej, Słuchawki telefoniczne, Słuchawki do apara-
tów telefonicznych, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Kon-
centratory telefoniczne, Łącznice telefoniczne, Wtyczki tele-
foniczne, Gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, 
Kable do przedłużaczy telefonicznych, Telegrafy [urządze-
nia], Przenośne maszyny faksowe, Smartfony do noszenia 
na ciele lub w ubraniach, Walkie-talkie, Futerały do przeno-
szenia pagerów, Paski do zegarków do przekazywania da-
nych smartfonom, Urządzenia wideokomunikacyjne, Urzą-
dzenia do wideokonferencji, Wideodomofony, Interkomy 
z wideo, Telefony VoIP, Urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, Interkomy, Książki audio, Elektroniczne bazy danych zapi-
sane na nośnikach komputerowych, Publikacje elektronicz-
ne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki 
zapisane na taśmach, Serie muzycznych nagrań dźwięko-
wych, Książki zapisane na płytach, Czcionki zapisane na no-
śnikach magnetycznych, Książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, Pojemniki do przechowywania 
dysków, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Nagrane płyty 
CD ROM, Nagrane płyty CD-i, Nagrania wideo z muzyką, Pły-
ty nagrane z obrazami, Nagrane kasety magnetofonowe, 
Nagrane płyty VCD, Nagrane dyski wideo, E-booki, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Terminarze i organizery do po-
brania, które można wydrukować, Nagrania wideo do pobra-
nia, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Muzyka cyfrowa 
do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, 
Książki elektroniczne do pobrania, Pobieralne szablony 
do projektowania prezentacji audiowizualnych, Obrazy holo-
graficzne, Książki dźwiękowe, Interaktywne płyty DVD, Płyty 
kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD z nagraniami 
muzycznymi, Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzyczny-
mi, Dyski optyczne z muzyką, Nagrane płyty DVD zawierają-
ce gry, Oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach 
CD-ROM, Nagrania multimedialne, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Pliki mu-
zyczne do pobierania, Muzyczne nagrania wideo, Podręczni-
ki szkoleniowe w formie programu komputerowego, Nagra-
nia audio i wideo, Nagrania audio, Klucze sieciowe USB, Klu-
cze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL 
zaprogramowanych stron internetowych, Nagrania wideo, 
Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Wy-
świetlacze wideo montowane na głowie, Filtry do ekranów 
przystosowane do telewizorów, Stojaki przystosowane 
do przechowywania urządzeń wideo, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu wideo, Uchwyty ścienne dla monitorów 
telewizyjnych, Systemy autonomicznej jazdy do pojazdów 
wyposażone w interaktywne wyświetlacze, Filtry antyreflek-
syjne do telewizorów, Urządzenia do przetwarzania obra-
zów, Telewizory samochodowe, Monitory, Miksery wideo, 
Urządzenia do odtwarzania obrazów, Urządzenia do monito-
ringu wizualnego, Filtry do ekranów komputerów i telewizo-
rów, Filtry antyodblaskowe do telewizorów i monitorów 
komputerowych, Monitory szerokoekranowe, Czytniki ksią-
żek cyfrowych, Elektroniczne papierowe (urządzenia wy-
świetlające), Monopody na kamery, Elektryczne znaki świe-
cące, Nagrywarki telewizyjne, Dekodery telewizyjne, Telewi-
zyjne anteny odbiorcze [paraboliczne], Odbiorniki telewizyj-
ne, Odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), Konwertery 
standardów telewizyjnych, Elektryczne i elektroniczne insta-
lacje do wideomonitoringu, Elektroluminescencyjne panele 
wyświetlające, Elektryczne luminescencyjne wyświetlacze, 
Wyświetlacze elektroniczne, Elektroniczne tablice wyświe-
tlające, Elektroniczne wyświetlacze reklam, Elektroniczne 
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monitory ekranowe, Tablice memo [elektroniczne], Panele 
elektroniczne do wyświetlania wiadomości, Elektroniczne 
szyldy cyfrowe, Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, 
Wyświetlacze elektroforetyczne, Monitory kolorowe, Koloro-
we wideoprocesory, Urządzenia telewizyjne, Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, Urządzenia do obróbki 
za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii in-
formacyjnej i audiowizualne, Magnesy, magnetyzery i dema-
gnetyzery, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra-
ficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Kompo-
nenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Futerały przystosowane do no-
tebooków, Serwery w chmurze, Komputery, Stacje robocze 
[urządzenia komputerowe], Komputery do użytku w zarzą-
dzaniu danymi, Komputery do użycia z rowerami, Kompute-
rowe stacje dokujące, Komputerowe ekrany dotykowe, Kom-
puterowe stacje robocze, Komputerowe urządzenia do pro-
gramowania, Sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii 
oprogramowania wspomaganej komputerowo, Sprzęt kom-
puterowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, 
Sprzęt komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, 
Komputery łącznościowe, Serwery komunikacyjne [sprzęt 
komputerowy], Pokrowce na laptopy, Komputery przenośne 
[podręczne], Torby do noszenia komputerów, Mikrochipy 
[sprzęt komputerowy], Skórzane etui na tablety, Serwery 
komputerowe, Pokrowce do tabletów, Serwery plików, Ser-
wery komputerowych baz danych, Okulary inteligentne, Ta-
blety cyfrowe, Stacje dokujące do laptopów, Stacje dokujące 
do tabletów, Serwery poczty elektronicznej, Elektroniczne 
notatniki, Etui do tabletów, Stojaki na sprzęt komputerowy, 
Tablety graficzne, Palmtopy, Interaktywne systemy kompu-
terowe, Serwery internetowe, Serwery intranetowe, Pokrow-
ce z klapką do tabletów, Tablety, Komputery kieszonkowe 
do robienia notatek, Komputery cienki klient, Komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Podręczne komputery 
PC, Aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowe-
go, Urządzenia transmitujące i odbierające do nadawania 
telewizyjnego, Urządzenia do nadawania programów tele-
wizyjnych, Urządzenia do transmisji strumieniowej wideo, 
Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń 
zewnętrznych, Oscyloskopy, Urządzenia do testowania 
sprzętu elektronicznego, Generatory sygnałów, Sprzęt do te-
stowania i kalibrowania elementów komputerowych, Apara-
tura do badania półprzewodników, Testery alarmów dymu, 
Urządzenia do badania oporu, 10 Urządzenia do ochrony 
słuchu, Ochronniki słuchu bez możliwości odtwarzania lub 
przesyłania dźwięku, Zatyczki do uszu do celów medycz-
nych, Przyrządy wyłączające dźwięk do użytku medycznego, 
Sprzęt do fizykoterapii, Urządzenia do elektrycznej stymula-
cji mięśni, Urządzenia do terapeutycznego ujędrniania 
i wzmacniania ciała, Urządzenia do użytku w ćwiczeniach 
mięśni do użytku medycznego, Urządzenia do elektrycznej 
stymulacji grup mięśni, Urządzenia do terapeutycznej sty-
mulacji mięśni, Urządzenia do terapeutycznej stymulacji cia-
ła, Poduszki (ogrzewanie -) elektryczne do celów medycz-
nych, Pasy elektryczne do celów medycznych, Elektryczne 
podkładki rozgrzewające do użytku medycznego, Aparatura 
do terapii elektrycznej o niskiej częstotliwości, Promienniki 
podczerwieni do celów terapeutycznych, Wibratory na go-
rące powietrze do celów medycznych, Aparatura do elektro-
stymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, Urządze-
nia do terapii gorącym powietrzem, Urządzenia do obróbki 
cieplnej, Urządzenia do terapii cieplnej, Aparatura i przyrzą-
dy medyczne i weterynaryjne, Elektrody do użytku z apara-

turą medyczną, Elektrody do użytku medycznego, Elektrody 
do zbierania parametrów elektrofizjologicznych, Elektrody 
do zbierania parametrów biologicznych, Źródła pól magne-
tycznych do użytku w leczeniu medycznym, Źródła pól ul-
tradźwiękowych do użytku w leczeniu, Poduszki grzewcze 
nieelektryczne do celów medycznych, Poduszki rozgrzewa-
jące do zabiegów terapeutycznych, Inhalatory, Instrumenty 
laserowe do użytku medycznego, Bransoletki magnetyczne 
do celów medycznych, Aparat do terapii ultradźwiękowej, 
11 Urządzenia i instalacje do klimatyzacji, suszenia, ogrzewa-
nia i wentylacji, Urządzenia grzewcze, wytwarzające parę 
i gotujące, zwłaszcza kuchenki, urządzenia do pieczenia, 
smażenia, grillowania, opiekania, rozmrażania i podgrzewa-
nia, podgrzewacze wody, grzałki nurnikowe, garnki do goto-
wania z ogrzewaniem własnym, kuchenki mikrofalowe, (elek-
tryczne) urządzenia do wypieku wafli lub gofrów, urządzenia 
do gotowania jajek, frytkownice (elektryczne), Urządzenia 
do przetwarzania żywności z funkcją gotowania i pieczenia 
oraz funkcją mieszania, cięcia, siekania, rozdrabniania, mikso-
wania, ugniatania i ważenia, Elektryczne ekspresy do herbaty 
i kawy, Ekspresy do kawy, Ekspresy automatyczne do kawy 
(ujęte w klasie 11), Elektryczne automaty do serwowania 
kawy, Urządzenia chłodnicze, zwłaszcza lodówki, lady chłod-
nicze, witryny chłodnicze, urządzenia do chłodzenia napo-
jów, połączone ze sobą urządzenia chłodnicze i zamrażające, 
zamrażarki, maszyny i aparaty do lodu, Urządzenia do susze-
nia, zwłaszcza także suszarki do ubrań, maszyny do suszenia 
ubrań, suszarki do rąk, suszarki do włosów, Lampy na pod-
czerwień, nie do celów medycznych, Poduszki i podkłady 
ogrzewane (nie do celów medycznych), Koce elektryczne 
(nie do celów medycznych), Urządzenia do wentylacji, 
w szczególności wentylatory, Filtr do okapów kuchennych, 
Urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne i okapy ku-
chenne, Urządzenia klimatyzacyjne oraz instalacje do uzdat-
niania powietrza, Nawilżacze powietrza, urządzenia do od-
świeżania powietrza, Urządzenia dozujące zapach 
(nie do użytku osobistego), Aparaty i urządzenia do oczysz-
czania powietrza, Instalacje i urządzenia do zaopatrywania 
w wodę oraz instalacje sanitarne, zwłaszcza także armatury 
do instalacji wytwarzających parę, instalacji wentylacyjnych 
i do zaopatrywania w wodę, Urządzenia do podgrzewania 
wody, bojlery do wody i przepływowe ogrzewacze wody, 
Zlewozmywaki kuchenne, Pompy ciepła, Mechaniczne urzą-
dzenia do dystrybucji napojów (dystrybutory do napojów), 
Lampy elektryczne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetle-
nie i reflektory oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, In-
stalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Żarów-
ki oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Osprzęt oświetle-
niowy, oświetlenie do pojazdów, Elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, Oświetlenie kopułowe do mebli, 
Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Światła punktowe 
do oświetlenia domowego, Oświetlenie ścienne, Urządzenia 
do wydawania schłodzonych napojów inne, niż automaty 
sprzedające, Elektryczne instalacje oświetlenia wewnętrzne-
go, Części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, za-
wartych w klasie 11, 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe 
pojazdy i środki transportu, Wagoniki do przewożenia dzieci, 
Wózki transportowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Dro-
ny, Pojazdy elektryczne, Samobieżny pojazd elektryczny, Po-
jazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
Części i akcesoria do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia an-
tywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Pokrycia 
i budki do dziecięcych wózków spacerowych, Poduszki przy-
stosowane do użytku w pojazdach, Pojazdy, Pasażerskie po-
jazdy mechaniczne, Pojazdy dla niepełnosprawnych, Napę-
dzane elektrycznie wózki inwalidzkie umożliwiające pozycję 
stojącą, Skutery inwalidzkie, Wózki spacerowe dla zwierząt 
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domowych, Pojazdy samochodowe, Skutery, Skutery nie-
elektryczne (pojazdy), 20 Meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, Modułowe układy półek [meble], Meble ku-
chenne do zabudowy, Meble do samochodów kempingo-
wych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Szafki do kom-
puterów [meble], Obudowy drewniane [meble] do urządzeń 
i aparatury elektronicznej, Wieszaki na ubrania, wieszaki sto-
jące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części 
[sprzedawane razem], z których montuje się meble, 21 Elek-
tryczne szczoteczki do czyszczenia zębów i dziąseł, Irygatory 
do czyszczenia jamy ustnej, Przyrządy do czyszczenia filtrów 
z woskowiny usznej, Płyny do nebulizacji, 28 Gry elektronicz-
ne, Hulajnogi, 30 Kawa, Kawa w saszetkach, Kawa w kapsuł-
kach, Ekstrakty z kawy, Kawa rozpuszczalna, Napoje na bazie 
kawy, Kawa (Niepalona -), Kawa mielona, Kawa granulowana, 
Kawa atomizowana, Kawa liofilizowana, Koncentraty kawo-
we, Aromaty do kawy [aromaty], Napoje kawowe z mlekiem, 
Espresso, Aromatyzowana kawa, Kawa bezkofeinowa, Eks-
trakty kawy do użytku jako aromaty w napojach, Nadzienia 
na bazie kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Na-
poje na bazie substytutów kawy, Kawa nienaturalna, Prepa-
raty roślinne do użytku jako substytuty kawy, Esencje kawo-
we, Ekstrakty kawy do użytku jako substytuty kawy, Substy-
tut kawy na bazie cykorii, Napoje na bazie kawy zawierające 
lody (affogato), Mieszanki kawy, Olejki kawowe, Napoje gazo-
wane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Ziarna kawy 
w cukrze lub w czekoladzie, Herbata, Ekstrakty z herbaty, 
Herbata nienaturalna, Substytuty herbaty, Mrożona herbata, 
Rozpuszczalne proszki do przyrządzania herbaty [inny niż 
do celów medycznych], Napoje na bazie herbaty, Mieszanki 
w proszku do przygotowania herbaty mrożonej, Napoje her-
baciane z mlekiem, Nielecznicza herbata ziołowa, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Herbata roz-
puszczalna [inna niż do celów leczniczych], 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów, Woda, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Cydr, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie instalo-
wania i konserwacji komputerów, Usługi naprawy kompute-
rów, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Instalowanie 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Montaż i naprawa 
anten satelitarnych, Instalowanie i naprawa sieci telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie kom-
puterów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, Insta-
lowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego 
i bezprzewodowych sieci LAN, Instalowanie połączeń elek-
tronicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, 
Instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu do Internetu, 
Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja anten sateli-
tarnych, Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Naprawa i kon-
serwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 
Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Konser-
wacja sprzętu łącznościowego, Konserwacja urządzeń tele-
komunikacyjnych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Informacja o kon-
serwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja syste-

mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, Instalowanie systemów łącznościowych pracują-
cych na częstotliwości radiowej, Instalowanie odbiorników 
radiowych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, In-
stalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa do-
mowego i kuchennych, Naprawa lub konserwacja elektrycz-
nych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa 
i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Na-
prawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa 
urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa 
domowego i kuchennych, Naprawa odbiorników radiowych 
lub telewizyjnych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń 
do czyszczenia i mycia, Serwis urządzeń elektronicznych, 
Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elek-
trycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją urządzeń do gotowania, Instalowanie i konser-
wowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Dostarczanie i wynajem infra-
struktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego 
łączność z sieciami, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, 
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącz-
nościowych, Wynajem urządzeń i przyrządów do teleprze-
twarzania, Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego 
i transmisji radiowej, Udostępnianie instalacji telekonferen-
cyjnych do celów edukacyjnych, Udostępnianie urządzeń 
do transmisji i odbioru drogą radiową, Wynajem konwerte-
rów częstotliwości [do użytku w komunikacji], Wypożyczanie 
sprzętu radiowego, Wynajem sprzętu do łączności radiowej, 
Wypożyczanie radiotelefonów, Wynajem sprzętu komunika-
cji komórkowej, Wypożyczanie zestawów do nadawania sa-
telitarnego, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sy-
gnałów dźwiękowych, Wypożyczanie urządzeń do nadawa-
nia sygnałów wideo, Wynajem systemów łączności bezprze-
wodowej, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wypoży-
czanie systemów komunikacyjnych, Wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komunikacyjnych, Udostępnianie urządzeń łącz-
nościowych drogą radiową, Wypożyczanie aparatury komu-
nikacyjnej, Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wyna-
jem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem urządzeń 
do dostarczania wiadomości, Wynajem dekoderów sygnału 
[do użytku w komunikacji], Wynajem aparatury sygnalizacyj-
nej, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym te-
lefonów i urządzeń faksujących, Udostępnianie instalacji te-
lekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, Zapewnianie 
instalacji telekonferencyjnych, Wypożyczanie aparatury i in-
stalacji telekomunikacyjnych, Łączność poprzez sieci kom-
puterowe i dostęp do Internetu, Dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką 
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do danych 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych 
sieci komunikacyjnych, Przydzielanie dostępu do stron www 
Internecie lub wszelkich innych sieciach komunikacyjnych, 
Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materia-
łów wideo, Zapewnianie dostępu użytkownikom do progra-
mów komputerowych w sieciach danych, Zapewnianie 
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Udo-
stępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie 
elektronicznych łączy dźwiękowych, Zapewnianie dostępu 



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2022

do baz danych online, Zapewnianie dostępu do stron 
w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Interne-
cie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej 
sieci komputerowej i stron online zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie dostępu do plat-
form handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, Przydzielanie 
dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron 
internetowych, Udostępnianie informacji na temat komuni-
kacji medialnej, Informacja o telekomunikacji, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące komunikacji danych, Doradztwo w dzie-
dzinie telekomunikacji, Zapewnianie dostępu do sieci teleko-
munikacyjnych, Udostępnianie szerokopasmowych łączy te-
lekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do elektronicz-
nych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, 
Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomo-
cą środków telekomunikacyjnych, Usługi transmisji danych 
przez sieci telekomunikacyjne, Transfer cyfrowy danych, 
Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Cyfrowa 
transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji obrazów, Odbiór programów 
telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów, Zdalne 
transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomuni-
kacyjną, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter-
netowe), Komunikacja drogą radiową, Usługi wysyłania wi-
deo, Transmisja informacji za pośrednictwem transferu da-
nych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Usługi w zakresie komuni-
kacji interaktywnej, Komunikacja telewizyjna w celu zebrań, 
Udostępnianie łączności radiowej, Usługi komunikacji tele-
matycznej, Komunikacja radiowa, Usługi komunikacyjne 
umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, 
Świadczenie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie 
kart telefonicznych lub kart debetowych, Transmisja siecio-
wa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Bezpieczna 
transmisja danych, dźwięków lub obrazów, Usługi doradcze 
dotyczące telekomunikacji, Użytkowanie szerokopasmo-
wych sieci telekomunikacyjnych, Użytkowanie systemów te-
lekomunikacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące sieci 
łączności elektronicznej, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, 
Transmisja danych, wiadomości i informacji, Pakietowa trans-
misja danych i obrazów, Transmisja interaktywnych telewizyj-
nych przewodników programowych, Dostarczanie cyfrowe-
go dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, Przesy-
łanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośred-
nictwem środków elektronicznych], Przesyłanie danych 
za pośrednictwem telekomunikacji, Transmisja informacji 
poprzez systemy komunikacji wideo, Usługi w zakresie wide-
okonferencji, Transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci 
cyfrowych, 42 Usługi projektowania, Usługi doradcze w za-
kresie wzornictwa przemysłowego, Doradztwo w zakresie 
projektów technologicznych, Udzielanie informacji w dzie-
dzinie opracowywania produktów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania produktów, Wspomagane kom-
puterowo projektowanie grafiki wideo, Usługi w zakresie 
projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi w za-
kresie projektowania wspomaganego komputerem, Usługi 
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowa-

nia technicznego, Projektowanie nowych produktów, Usługi 
projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyj-
nych, Projektowanie systemów oświetleniowych, Projektowa-
nie broszur, Projektowanie komputerowych baz danych, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Projektowanie stron 
głównych i witryn internetowych, Usługi projektowania doty-
czące modelarstwa do celów rozrywkowych, Wzornictwo 
przemysłowe, Projektowanie opakowań, Analizy wykonalno-
ści projektu, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania sys-
temów informacyjnych, Opracowywanie sprzętu dla operato-
rów audio i wideo, Projektowanie wyświetlaczy trójwymiaro-
wych, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie pro-
duktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie 
sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie audio-
wizualnych prac twórczych, Projektowanie modeli, Projekto-
wanie wzorów, Projektowanie telefonów komórkowych, Pro-
jektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi 
projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania 
danych, Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu 
telekomunikacyjnego, Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu 
i programów komputerowych, Usługi projektowania narzędzi 
do przetwarzania danych, Usługi projektowe związane z opra-
cowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwa-
rzania informacji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie pro-
duktów, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie sprzętu komputerowego, 
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania techniczne-
go, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, 
Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane 
komputerowo, Projektowanie i opracowywanie systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie 
sprzętu dla operatorów audio i wideo, Projektowanie 
sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projekto-
wanie sprzętu do magazynowania i przywoływania da-
nych multimedialnych, Projektowanie sprzętu przezna-
czonego do kompresji i dekompresji treści multimedial-
nych, Projektowanie sprzętu do konwertowania danych 
i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Projektowa-
nie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multime-
dialnych, Projektowanie stron domowych i stron interne-
towych, Projektowanie techniczne i doradztwo, Wypoży-
czanie sprzętu do projektowania, Rozwój sprzętu kompu-
terowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Opracowywanie sprzętu 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opracowywanie 
sprzętu do magazynowania i przywoływania danych mul-
timedialnych, Opracowywanie sprzętu przeznaczonego 
do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Opra-
cowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści 
multimedialnych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Wynajem 
komputerów i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Zarządzanie projektami w zakresie technologii in-
formacyjnych, Integracja systemów i sieci komputero-
wych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Pisanie 
techniczne, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi inżynieryjne, Doradztwo 
w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie technologii, Usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania i rysunku tech-
nicznego, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania inżynieryjnego i rysunku technicznego, 
Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Projektowanie 
systemów klimatyzacji, suszenia i wentylacji.
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(210) 540004 (220) 2022 02 17
(731) MATYSIAK IWONA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Tummy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.03.05, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.28, 
26.04.02

(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież 
ciążowa.

(210) 540010 (220) 2022 02 17
(731) OGÓREK MARCIN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTEJ ALL-MED CENTRUM MEDYCZNE 
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AllMed

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i ba-
dania medyczne, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, 
Medyczne badania naukowe, Medyczne usługi laborato-
ryjne, 44 Usługi medyczne, Badania medyczne, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Usługi poradnictwa medycznego, Organizowanie leczenia 
medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi in-
formacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi 
pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej.

(210) 540032 (220) 2022 02 18
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI VenoDIOSMIN

(531) 26.01.03, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.05, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 540049 (220) 2022 02 18
(731) DENAR BIURO PODATKOWO-FINANSOWE 

AGNIESZKA BUZALSKA ARTUR MECHLIŃSKI  
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) DENAR
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowa-
dzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradz-
two w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podat-
kowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, 
Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich.

(210) 540050 (220) 2022 02 18
(731) SROKA WOJCIECH RENNILAS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) RENNILAS
(510), (511) 26 Zamki błyskawiczne, Zamki błyskawiczne 
do toreb, Uchwyty do zamków błyskawicznych, Ozdoby 
do ubrań, Ozdoby do obuwia, Artykuły pasmanteryjne z wy-
jątkiem nici, Zapięcia do ubrań, Zapięcia do torebek, Zapięcia 
do obuwia, Suwaki, Taśmy wzmacniające do odzieży, Taśmy 
do zasłon, Rzepy w postaci taśm, Taśmy suwakowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następu-
jących towarów: zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne 
do toreb, uchwyty do zamków błyskawicznych, ozdoby 
do ubrań, ozdoby do obuwia, artykuły pasmanteryjne z wy-
jątkiem nici, zapięcia do ubrań, zapięcia do torebek, zapięcia 
do obuwia, suwaki, taśmy wzmacniające do odzieży, taśmy 
do zasłon, rzepy w postaci taśm, taśmy suwakowe, pasman-
teria [nici], włókna tekstylne [nici].

(210) 540052 (220) 2022 02 18
(731) SROKA WOJCIECH RENNILAS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENNILAS

(531) 29.01.15, 27.05.05, 09.05.15, 02.09.01, 26.11.11
(510), (511) 26 Zamki błyskawiczne, Zamki błyskawiczne 
do toreb, Uchwyty do zamków błyskawicznych, Ozdoby 
do ubrań, Ozdoby do obuwia, Artykuły pasmanteryjne z wy-
jątkiem nici, Zapięcia do ubrań, Zapięcia do torebek, Zapięcia 
do obuwia, Suwaki, Taśmy wzmacniające do odzieży, Taśmy 
do zasłon, Rzepy w postaci taśm, Taśmy suwakowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następu-
jących towarów: zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne 
do toreb, uchwyty do zamków błyskawicznych, ozdoby 
do ubrań, ozdoby do obuwia, artykuły pasmanteryjne z wy-
jątkiem nici, zapięcia do ubrań, zapięcia do torebek, zapięcia 
do obuwia, suwaki, taśmy wzmacniające do odzieży, taśmy 
do zasłon, rzepy w postaci taśm, taśmy suwakowe, pasman-
teria [nici], włókna tekstylne [nici].
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(210) 540112 (220) 2022 02 21
(731) BOMBRYCH ADAM, Łowicz
(540) (znak słowny)
(540) Ł Festiwal
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Afisze, plakaty, Ba-
nery wystawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane 
z kartonu, Broszury, Broszury drukowane, Druki, Drukowane 
bilety, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Fotografie 
[wydrukowane], Fotografie, Kalendarze, Karty pocztowe, Ko-
perty, Naklejki, Notesy, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, 
Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Ulotki, Ulotki reklamowe, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, Marketing imprez i wydarzeń, Promowanie kon-
certów muzycznych, Impresariat w działalności artystycznej, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organiza-
cja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organi-
zowanie konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie 
konferencji dotyczących rozrywki, Organizowanie konkursów 
artystycznych, Organizowanie konkursów w celach kultural-
nych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wy-
staw w celach rozrywkowych, Koncerty muzyczne, Obsługa 
koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów, Produk-
cja koncertów muzycznych, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Usługi festiwali muzycznych, 
Usługi koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe na żywo, 
Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, Informacja o im-
prezach rozrywkowych, Informacja o rozrywce, Informacje 
dotyczące działalności kulturalnej, Kierownictwo artystyczne 
artystów estradowych, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizowanie 
festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Rezerwacje koncertów.

(210) 540147 (220) 2022 02 22
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BENPIZZA
(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, Ciasto na pizzę, Gotowe 
pizze, Mieszanki na ciasto na pizze, Pizze [gotowe], Pizze kon-
serwowane, Pizze mrożone, Surowe pizze, Wstępnie upie-
czone spody na pizze, 43 Pizzerie, Bary, Restauracje.

(210) 540152 (220) 2022 02 22
(731) BENEFIT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e OZEbroker.pl

(531) 05.03.13, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
35 Audyt przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolno-
ści przedsiębiorstw, Gromadzenie proponowanych ofert 
w przetargach, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, Wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Badanie dzia-
łalności gospodarczej i rynku, Badanie rynku, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania sys-
temów zarządzania jakością, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności go-
spodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struk-
tury firm, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Usługi administrowania działalności gospodar-
czej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 36 Wyceny finansowe 
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Ba-
danie wypłacalności finansowej, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe związane ze zwierzętami, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Administrowanie systemami ubezpieczenia 
grupowego, Administrowanie ubezpieczeniami w ramach 
programów świadczeń z zakresu leków na receptę, Infor-
macja o ubezpieczeniach, Likwidacja szkód z tytułu ubez-
pieczenia innego niż na życie, Organizowanie inwestycji, 
zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie 
finansowania i ubezpieczenia, Organizowanie ubezpiecze-
nia, Pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, Pośred-
nictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo 
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, 
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Administrowanie ubez-
pieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, 
Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych 
pojazdów, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia bankowe, Ubez-
pieczenia biur, Ubezpieczenia budynków, Organizowanie 
ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia dla biur, Ubezpie-
czenia dla hoteli, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubez-
pieczenia (Doradztwo w sprawach -), Ubezpieczenia doty-
czące własności, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia na życie, Ubezpie-
czenia od odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia od poża-
ru, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosz-
tów, Ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji, 
Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od wypadków 
samochodowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwaran-
cji, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia urządzeń 
łącznościowych, Ubezpieczenia związane z mieniem oso-
bistym, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednic-
twa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi finan-
sowe związane z ubezpieczeniami, Usługi konsultacyjne 
i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi planowania 
związane z ubezpieczeniami na życie, Gwarancje finansowe 
[usługi gwarancyjne], Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubez-
pieczeniowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Gwarancje w za-
kresie pojazdów, Gwarancje i poręczenia finansowe, Wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Za-
rządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Zarzą-
dzanie finansami korporacyjnymi, Zarządzanie finansami 
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przedsiębiorstw, Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenie 
morskie, Maklerstwo finansowe, Analizy finansowe, Wyceny 
i analizy finansowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych dotyczące pożarów, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie ubezpie-
czeń na życie, Doradztwo związane z zawieraniem ubezpie-
czeń, Usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków 
ubezpieczeń.

(210) 540185 (220) 2022 02 22
(731) WĘGŁOWSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC LASU

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.03.11, 05.01.16
(510), (511) 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyro-
bów zapachowych, Olejki eteryczne do stosowania w aro-
materapii, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Esencje ete-
ryczne, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Roślin-
ne olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatycz-
ne olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Zmieszane 
olejki eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Olejki eteryczne 
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Ko-
smetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w gotowych zesta-
wach, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Olejki zapachowe, Olejki do włosów, Olejki mineral-
ne [kosmetyki], Aromaty [olejki aromatyczne], Olejki do cia-
ła, Olejki do masażu, Olejki do kąpieli nielecznicze, Olejki 
do masażu, nielecznicze, Olejki do celów kosmetycznych, 
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, Olejki i płyny do masażu, Olejki 
kąpielowe do pielęgnacji włosów, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [nielecznicze], Olejki do ciała w sprayu, Olejki do perfum 
i zapachów, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olej-
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, 
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki 
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Aro-
matyczne olejki do kąpieli, Preparaty zapachowe, Drewno 
zapachowe, Pałeczki zapachowe, Pokojowe spraye zapacho-
we, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Środki odświe-
żające powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do po-
mieszczeń, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Środki 
zapachowe do samochodów, Sole zapachowe do kąpieli, 
Saszetki zapachowe do bielizny, Środki perfumeryjne i za-
pachowe, Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki 
zapachowe do celów domowych, Zapachowe płyny i kre-
my do pielęgnacji ciała, Mydła i Żele, Mydła kosmetyczne, 
Perfumowane mydła, Mydła nielecznicze, Mydła w płynie, 
Mydła w kremie, Mydła w kostce, Produkty z mydła, Mydła 
do pielęgnacji ciała, Mydła w płynie do kąpieli, Mydło migda-
łowe, Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Mydło w płynie 
do kąpieli stóp, Nielecznicze preparaty do masażu, Kremy 

do masażu, nie do celów leczniczych, Żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, Woski do masażu, Substancje za-
pachowe do użytku osobistego, Zapachowe kremy do ciała, 
Olejek lawendowy, Olejek lawendowy do użytku kosmetycz-
nego, Olejek z drzewa herbacianego, 44 Opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, Ośrodki zdrowia, Usługi klinik 
zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Wypoży-
czanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi w zakresie pielęgnacji urody.

(210) 540202 (220) 2022 02 23
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BENKURA
(510), (511) 29 Filety z piersi kurczaka, Gotowe posiłki zawie-
rające [głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki 
kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Nuggetsy z kurczaka 
[małe kawałki kurczaka w panierce], Sałatka z kurczaka, Skrzy-
dełka kurczaka, Udka z kurczaka, Ugotowane posiłki składają-
ce się głównie z kurczaka, 43 Pizzerie, Bary, Bary przekąskowe, 
Snack-bary, Usługi świadczone przez bary bistro, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje.

(210) 540209 (220) 2022 02 22
(731) KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) Galeria Venus
(510), (511) 36 Usługi dzierżawy nieruchomości.

(210) 540210 (220) 2022 02 22
(731) KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA Venus

(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi dzierżawy nieruchomości.

(210) 540218 (220) 2022 02 22
(731) SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 28.03.99, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 Mydła, Mydła kosmetyczne, Kosmetyki, Kosme-
tyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Toniki 
[kosmetyki], Mleczka kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Balsamy kosmetyczne, Olejki mineralne [kosme-
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tyki], Kosmetyczne preparaty nawilżające, Kosmetyki w formie 
olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosme-
tyki], Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetycz-
ne do włosów, Kremy kosmetyczne do rąk, Błoto kosmetyczne 
do ciała, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, Serum do włosów, Pe-
eling do włosów, Szampony do włosów, Odżywki do włosów, 
Lakiery do włosów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
w systemie online, Import, eksport: mydeł, mydeł kosmetycz-
nych, kosmetyków, kosmetyków nieleczniczych, kosmetyków 
naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upięk-
szających, kosmetyków w postaci płynów, toników [kosmety-
ków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, kremów 
kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineral-
nych [kosmetyków], kosmetycznych preparatów nawilżających, 
kosmetyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], 
kremów do twarzy [kosmetyków], preparatów kosmetycznych 
do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów ko-
smetycznych do rąk, błot kosmetycznych do ciała, ekstraktów 
ziołowych do celów kosmetycznych, serów do twarzy do celów 
kosmetycznych, ziół do kąpieli, roślinnych olejków eterycznych, 
serum do włosów, peelingów do włosów, szamponów do wło-
sów, odżywek do włosów, lakierów do włosów.

(210) 540223 (220) 2022 02 23
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ColoFlor
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 540229 (220) 2022 02 23
(731) VISUAL WORK REBEL MEDIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKCJA SMAKÓW
(510), (511) 16 Książki kucharskie, 21 Przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
Materiały do wytwarzania pędzli, Sprzęt do czyszczenia, Nie-
przetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła 
stosowanego w budownictwie, Wyroby szklane, porcela-
nowe i ceramiczne, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody 
mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholo-
wych, 41 Przygotowywanie i realizacja programów i audycji 
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, publiko-
wanie książek związanych z programami telewizyjnymi.

(210) 540238 (220) 2022 02 23
(731) PESZEL DOMINIKA SIEMANKO, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK SIEMASZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.10, 
24.17.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Bielizna osobista, Bluz-
ki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Buty do tańca, Czapki 
z daszkiem, Czapki sportowe, Getry, Koszule sportowe, Kom-
plety sportowe, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Kurtki, 
Obuwie sportowe, Odzież treningowa, Odzież sportowa, 
Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spódnice, Skarpet-
ki, Stroje kąpielowe, Swetry, Topy sportowe do rozgrzewki, 
Szorty, Ubrania męskie i chłopięce, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sklepów detalicznych 
online związane z odzieżą, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet: 
odzieży, ubrań męskich, garniturów, koszul, kurtek, spodni, 
odzieży skórzanej, płaszczy, swetrów, topów, strojów ką-
pielowych, szlafroków, bielizny, odzieży damskiej, sukienek, 
spódnic, biustonoszy, obuwia, czapek.

(210) 540304 (220) 2022 02 25
(731) GRODECKI MARCIN MAMATTI, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamatti WADOWICE

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, 25 Odzież.

(210) 540310 (220) 2022 02 25
(731) GRODECKI MARCIN MAMATTI, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamatti

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, 25 Odzież.

(210) 540339 (220) 2022 02 25
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) FLYING MIKE
(510), (511) 9 Okulary słoneczne, Okulary dla rowerzystów, 
Gogle, Gogle narciarskie, Gogle do pływania, Maski do pły-
wania, Maski do nurkowania, Kaski narciarskie, Kaski snow-
boardowe, Ochronne kaski sportowe, Kaski dla rowerzystów, 
10 Urządzenia do masażu ciała, Przyrządy do masażu ręczne-
go, Elektryczne urządzenia do masażu, 12 Rowery, Akcesoria, 
części, wyposażenie do rowerów, Pompki do rowerów, Hulaj-
nogi (pojazdy), Żaglówki, Łodzie, Łodzie żaglowe, Kajaki, Ro-
wery wodne, Torby rowerowe, 18 Torby, Torby sportowe, Tor-
by podróżne, Plecaki, Walizki, 20 Karimaty, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Czapki 
jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, Stroje sportowe, Odzież 
sportowa, Obuwie do uprawiania sportów, Kurtki sportowe, 
Bluzy sportowe, Odzież treningowa, Odzież surfingowa, Buty 
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do biegania, Odzież do biegania, Odzież narciarska, Buty nar-
ciarskie, Kurtki narciarskie, Spodnie narciarskie, Rękawice nar-
ciarskie, Buty snowboardowe, Spodnie snowboardowe, Kurtki 
snowboardowe, Rękawice do snowboardu, Odzież dla rowe-
rzystów, Buty do jazdy na rowerze, 27 Maty do ćwiczeń fitness, 
Maty gimnastyczne, 28 Sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy gim-
nastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt do tre-
ningów sportowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Przyrządy stosowane w kulturystyce, Akcesoria do pływania, 
Urządzenia pływackie do pływania, Deski do pływania, De-
ski surfingowe, Deski windsurfingowe, Deski do pływania 
do celów rekreacyjnych, Deski do paddleboardingu [wiosło-
wania na stojąco], Płetwy do pływania, Kapoki do pływania, 
Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Narty, Kijki narciarskie, 
Snowboard, Sanki, Kije do nordic walking, Akcesoria do biega-
nia, Piłki do piłki nożnej, Piłki do koszykówki, Piłki do siatkówki, 
Piłki do zabawy, Piłki do gry, Piłki tenisowe, Piłki do tenisa stoło-
wego, Rękawice do gry w piłkę nożną, Bramki do piłki nożnej, 
Siatki do gry w piłkę siatkową, Kosze do gry w koszykówkę, 
Rakiety tenisowe, Rakietki do tenisa stołowego, Siatki teniso-
we, Siatki do tenisa stołowego, Sprzęt do badmintona, Rakietki 
do badmintona, Siatki do badmintona, Dart, Stopnie [steppe-
ry] do aerobiku, Sprzęt i akcesoria do ćwiczeń fitness, Przy-
rządy gimnastyczne do rozciągania, Deskorolki, Zabawkowy 
sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Pluszowe 
zabawki, Zabawki, Zabawki dmuchane, Figurki do zabawy, 
Zabawki drewniane, Zabawki elektroniczne, Klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], Modele samochodów do zabawy, Zabawki 
w kształcie zwierząt, Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
Zabawki do użytku w basenach, Hulajnogi [zabawki].

(210) 540341 (220) 2022 02 25
(731) RÓG STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PENTAR, 

Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEPHANT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 03.02.01, 03.02.15, 03.02.24, 
26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.19

(510), (511) 3 Materiały i środki ścierne i polerskie, Przemysłowe 
środki ścierne, Elastyczne materiały ścierne, Węgliki metali (ma-
teriały ścierne), Preparaty ścierne do polerowania, Gąbki ścierne 
do szlifowania, Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], 
Folie, granulki, pasty, papiery, rolki, paski, preparaty, rękawi-
ce ścierne, 7 Maszyny ścierne, Tarcze ścierne (obrabiarki), Koła 
ścierne (części maszyn), Tarcze, dyski i taśmy ścierne do szlifie-
rek o napędzie elektrycznym, Tarcze ścierne o napędzie elek-
trycznym, Materiały ścierne [narzędzia do maszyn], Narzędzia 
ścierne będące częściami maszyn, Wkładki ścierne do użytku 
z maszynami, Końcówki ścierne do użytku z maszynami, Na-
rzędzia ścierne obrotowe w kształcie tarczy [maszyny], Arkusze 
ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, 
8 Osełki do ostrzenia, Kamienie szlifierskie, Paski do ostrzenia, 
Tarcze do ostrzenia ręczne, Tarcze szlifierskie, ręczne - toczaki, 

Szmerglowe tarcze ścierne, Tarcze i narzędzia ścierne [narzędzia 
ręczne], Kamienie ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], Kloc-
ki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręczne].

(210) 540346 (220) 2022 02 24
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) POLĘDWICZANKA
(510), (511) 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Sondaże, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: towarami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, 
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, 
Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, 
Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie 
wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i kró-
lików, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty 
mięsopodobne, Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, 
obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby 
gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 540349 (220) 2022 02 24
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOZ Product Oviso Opticlear
(510), (511) 3 Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chus-
teczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, 
Chusteczki i płyny do użytku kosmetycznego do czysz-
czenia i pielęgnacji oczu i powiek, 5 Chusteczki do celów 
medycznych, Chusteczki wilgotne nasączone płynem far-
maceutycznym, Nasączone chusteczki lecznicze, Produkty 
okulistyczne, Produkty higieniczne do użytku okulistyczne-
go, Suplementy żywnościowe lub odżywcze do użytku oku-
listycznego, Środki dezynfekujące do użytku okulistycznego 
lub higienicznego (inne niż mydło), Płyny do przemywania 
oczu, Antyseptyki.

(210) 540350 (220) 2022 02 25
(731) NOWAK-GRUCA ALEKSANDRA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ToTu Centrum Twojej Terapii
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(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Hipnoterapia, Leczenie uzależnień, Opieka 
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, Usługi klinik zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi 
w zakresie medytacji, Usługi w zakresie leczenia bezsenno-
ści, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Psychoterapia, Psy-
choterapia holistyczna, Doradztwo związane z psychologią 
integralną, Poradnictwo psychologiczne, Psychiatria.

(210) 540398 (220) 2022 02 28
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) recu
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekupe-
racyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania 
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatu-
ra, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do su-
szenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie 
oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonar-
nej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: sys-
temy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: wentylacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtra-
cji powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: do osuszania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do oczyszczania powietrza, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzew-
cze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: chłodnicze, systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, ak-
cesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz czę-
ści do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, 
aparatury, armatury, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe.

(210) 540399 (220) 2022 02 28
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) requ
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatu-
ra, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akcesoria, 
zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wy-
mienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, 
armatury zawarte w klasie 11, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i inter-
netowej następujących towarów: systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: rekuperacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: na-
wiewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do filtracji powietrza, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawil-
żania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, ar-
matura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do su-
szenia, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie 
oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, 
urządzeń, aparatury, armatury, Usługi marketingowe, Usługi 
reklamowe.

(210) 540400 (220) 2022 02 28
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYV

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Intymne preparaty nawilżające, Lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Feromony do użytku medycznego, 
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Kremy do wzmacniania orgazmu, Podpaski dla kobiet, Pre-
paraty do nawilżania pochwy, Preparaty do ułatwiania sto-
sunków seksualnych, Środki do nawilżania pochwy, Środki 
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, Środki na-
wilżające do pochwy, Środki do higieny intymnej dla kobiet, 
Środki ułatwiające zbliżenie seksualne, Wkładki higieniczne, 
Żele do stymulacji seksualnej, 10 Akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, Przyrządy, artykuły, urządzenia zwią-
zane z aktywnością seksualną, Środki pomocnicze do sty-
mulacji seksualnej dla dorosłych, Urządzenia i przyrządy 
do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organi-
zacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządza-
nia kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz sprzedaży prowadzonej za pomocą portali 
internetowych w związku z: akcesoriami seksualnymi, intym-
nymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrznego 
i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych ofe-
rujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczą-
cej ciała i psychologii kobiecej, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z te-
matyką ich kobiecości, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
42 Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Pro-
jektowanie i obsługa portali internetowych z informacjami 
i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksual-
ności, praw, Opracowywanie platform komputerowych, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie.

(210) 540401 (220) 2022 02 28
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) sono
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekupe-
racyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawil-
żania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym re-
gulacyjna: do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania po-
wietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: do suszenia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wy-
posażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, 
instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towa-
rów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: wentylacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, 

systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, syste-
my, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do filtracji powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania po-
wietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do suszenia, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wypo-
sażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, in-
stalacji, urządzeń, aparatury, armatury, Usługi marketingowe, 
Usługi reklamowe.

(210) 540403 (220) 2022 02 28
(731) TUBAL KAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUBAL KAIN

(531) 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazami 
przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ga-
zami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z powłokami przemysłowymi w postaci farb, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z powłokami przemysłowymi 
w postaci farb, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze smarami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze smarami przemysłowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą sanitarną, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą sanitarną, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przemysłowymi pojemnikami opa-
kowaniowymi z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przemysłowymi metalowymi zbiornikami 
na wodę, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysło-
wymi metalowymi zbiornikami na wodę, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z metalowymi wieszakami na odzież, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi wiesza-
kami na odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dmuchawami przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dmuchawami przemysłowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z robotami przemysłowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z robotami przemysłowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi 
narzędziami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przemysłowymi narzędziami pneumatycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami 
do czyszczenia przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
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w związku z maszynami do czyszczenia przemysłowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z robotami do użyt-
ku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z robotami do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z maszynami do przygotowywania żyw-
ności [przemysłowe], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z maszynami do przygotowywania żywności [przemysłowe], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z automatami prze-
mysłowymi stosowanymi do produkcji, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z automatami przemysłowymi stosowa-
nymi do produkcji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z robotami przemysłowymi do formowania metali, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z robotami przemysłowymi 
do formowania metali, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z separatorami odśrodkowymi do użytku przemysłowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z separatorami 
odśrodkowymi do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami do wstawiania rur 
do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z maszynami do wstawiania rur do użytku prze-
mysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
szynami do cięcia wzdłużnego do użytku przemysłowego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do cięcia 
wzdłużnego do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sterownikami przemysłowymi wraz 
z oprogramowaniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sterownikami przemysłowymi wraz z oprogramowaniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ogniood-
porną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
ognioodporną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą ochronną [kuloodporną], Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą ochronną [kuloodporną], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą chroniącą przed 
ogniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
chroniącą przed ogniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą ochronną przeciw promieniowaniu, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą ochronną 
przeciw promieniowaniu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą chroniącą przed wypadkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą chroniącą przed 
wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą chroniącą przed urazami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą chroniącą przed urazami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą ochronną o dużej wi-
doczności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
ochronną o dużej widoczności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą ochronną wykonaną z materiałów kulo-
odpornych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
ochronną wykonaną z materiałów kuloodpornych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ochronną chro-
niąca przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą ochronną chroniąca przed wypad-
kami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą do ochrony przed działaniem środków chemicz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
do ochrony przed działaniem środków chemicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą zabezpieczającą 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą zabezpieczającą 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ochronną odzieżą robo-
czą [chroniącą przed wypadkami lub urazami], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ochronną odzieżą roboczą [chro-
niącą przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ochronną odzieżą termiczną chroniącą 
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ochronną odzieżą termiczną chroniącą przed 

wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z izolowaną odzieżą ochronną zabezpieczającą 
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z izolowaną odzieżą ochronną zabezpieczającą 
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą kompresyjną, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą kompresyjną, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nawilżaczami przemysłowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nawilżaczami przemysło-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysło-
wymi odwilżaczami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przemysłowymi odwilżaczami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z piecami przemysłowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piecami przemysłowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z bojlerami przemysłowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bojlerami przemysło-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami 
przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami przemysłowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przemysłowymi urządzeniami wentylacyjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi 
urządzeniami wentylacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przemysłowymi instalacjami grzewczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi instalacja-
mi grzewczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przemysłowymi urządzeniami grzewczymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z przemysłowymi urządzeniami 
grzewczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pieca-
mi grzewczymi przemysłowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piecami grzewczymi przemysłowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi instala-
cjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przemysłowymi instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instalacjami do obróbki przemy-
słowej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami 
do obróbki przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wentylatorami do użytku przemysłowego, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wentylatorami do użytku 
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z palnikami do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z palnikami do użytku przemysłowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowymi 
urządzeniami do oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przemysłowymi urządzeniami 
do oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami przemysłowymi do filtrowania cie-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami 
przemysłowymi do filtrowania cieczy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przemysłowymi maszynami do filtrowa-
nia powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prze-
mysłowymi maszynami do filtrowania powietrza, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do oczysz-
czania wody przemysłowej, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do oczyszczania wody przemysło-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami 
grzewczymi do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z instalacjami grzewczymi do użytku 
przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fil-
trami do wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z filtrami do wody do użytku przemysło-
wego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami 
do użytku przemysłowego i domowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z filtrami do użytku przemysłowego 
i domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtra-
mi do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do gazów [domowe 
lub przemysłowe instalacje], Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z urządzeniami do filtrowania wody do użytku 
przemysłowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami do filtrowania wody do użytku przemysłowe-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do oczysz-
czania wody do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do chromatografii cie-
czowej do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z urządzeniami do chromatografii cieczowej 
do użytku przemysłowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z utleniaczami termicznymi do kontroli przemy-
słowego zanieczyszczenia powietrza, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z utleniaczami termicznymi do kontroli 
przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z utleniaczami katalitycznymi 
do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia powietrza, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z utleniaczami katali-
tycznymi do kontroli przemysłowego zanieczyszczenia po-
wietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłoka-
mi przemysłowymi [izolacyjnymi], Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z powłokami przemysłowymi [izolacyjnymi], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami prze-
mysłowymi do izolacji budynków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z powłokami przemysłowymi do izolacji budyn-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przemysłowy-
mi zbiornikami na wodę niemetalowymi i niemurowanymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przemysłowymi 
zbiornikami na wodę niemetalowymi i niemurowanymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami elastycz-
nymi na odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tka-
ninami elastycznymi na odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami do produkcji odzieży, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z materiałami do produkcji odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą narciarską, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą narciarską, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą wieczoro-
wą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą wieczo-
rową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kurtkami 
[odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kurtkami 
[odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szortami 
[odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szortami 
[odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą 
papierową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
papierową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szali-
kami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szali-
kami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą dżinsową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą dżinsową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kapturami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kapturami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kombinezonami [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kombinezonami [odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą nieprzemakalną, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z odzieżą nieprzemakalną, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rękawiczkami [odzież], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawiczkami 
[odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą 
męską, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą mę-
ską, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sporto-
wą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sporto-
wą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą co-
dzienną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą co-
dzienną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą 
wiatroszczelną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą wiatroszczelną, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą przeciwdeszczową, Usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z odzieżą przeciwdeszczową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą wodoodporną, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą wodoodpor-
ną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą robo-
czą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą roboczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą do biega-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą do bie-
gania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nieprzema-
kalną odzieżą wierzchnią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nieprzemakalną odzieżą wierzchnią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kurtkami jako odzieżą 
sportową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kurtkami 
jako odzieżą sportową, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą dla kierowców samochodowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą dla kierowców samocho-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kompleta-
mi do biegania [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kompletami do biegania [odzież], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą do sztuk walki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą do sztuk walki, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dolnymi częściami ubrań [odzież], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dolnymi częściami 
ubrań [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cza-
peczkami na przyjęcia [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czapeczkami na przyjęcia [odzież], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z maskami ochronnymi [modna 
odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami 
ochronnymi [modna odzież], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą ochronną zakładaną na ubrania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą ochronną zakłada-
ną na ubrania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą męską, damską i dziecięcą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą męską, damską i dziecięcą, 36 Inwe-
stycje przemysłowe, 37 Usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji grzewczej, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Usługi 
w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów 
inżynierii przemysłowej, Instalacja przemysłowej ochrony 
przeciwpożarowej, Czyszczenie przemysłowe budynków, 
Budownictwo przemysłowe, 39 Magazynowanie odzieży, 
Zaopatrywanie w wodę do użytku przemysłowego [trans-
port], 40 Przeróbki odzieży, 41 Szkolenia techniczne w dzie-
dzinie ryzyka przemysłowego, Szkolenia przemysłowe, 
42 Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi 
projektowania technicznego związane z instalacjami do za-
opatrzenia w wodę, Usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Projekto-
wanie dodatków odzieżowych, Kontrola i badanie za pomo-
cą alpinizmu przemysłowego, Usługi w dziedzinie wzornic-
twa przemysłowego dotyczącego komputerów, Badania 
konstrukcji za pomocą alpinizmu przemysłowego, Usługi 
doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, Usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, 
Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, Udzielanie infor-
macji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Usługi 
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, Udzielanie infor-
macji dotyczących inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie 
analizy przemysłowej, Przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, 
Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, Te-
stowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, Bada-
nia przemysłowe wspomagane komputerowo.
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(210) 540404 (220) 2022 02 28
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 540429 (220) 2022 02 28
(731) PAWELCZYK-MADALIŃSKA MAGDALENA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fan Dent

(531) 05.05.20, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie szkolenia dla lekarzy i per-
sonelu medycznego na konferencjach, kongresach, semi-
nariach, sympozjach, zjazdach, Produkcja filmów dydak-
tycznych dla lekarzy i personelu medycznego, Prowadzenie 
aktywnych form nauczania, w tym za pośrednictwem sieci 
Internetu, kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, 
organizacja wystaw związanych edukacją, Pozaszkolne for-
my edukacji, 44 Usługi czyszczenia zębów, usługi w zakresie 
wybielania zębów, usługi stomatologiczne w zakresie fluory-
zacji zębów, usługi protetyki stomatologicznej, konsultacje 
dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia ko-
smetyczna, stomatologia z sedacją, Usługi stomatologiczne 
w zakresie fluoryzacji zębów, usługi stomatologiczne w za-
kresie leczenia kanałowego, usługi stomatologiczne w zakre-
sie chirurgii implantacyjnej, udzielanie informacji na temat 
stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi kliniki denty-
stycznej, Usługi dentystyczne, w tym: leczenie zachowaw-
cze, odbudowa złamanych zębów, wybielanie zębów, ko-
rekta zębów krzywych, usuwanie zębów, leczenie ortodon-
tyczne, uzupełnianie brakujących zębów, leczenie próchnicy 
zębów, chirurgia stomatologiczna, usuwanie kamienia, la-
kierowanie, zakładanie implantów, resekcje i narkoza, prze-
świetlenia zębów, Usługi stomatologiczne, usługi pogotowia 
dentystycznego, usługi w zakresie ortodoncji, protetyki, en-
dodoncji i implantów, Prowadzenie usług z zakresu badań 
stomatologicznych i naprawy protez dentystycznych, usługi 
w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej, Usługi w zakre-
sie opiniowania, ekspertyz, doradztwa w zakresie stomato-
logii, kosmetologii, medycyny estetycznej, Usługi w zakresie 
kosmetologii i medycyny estetycznej, usługi kosmetyczne, 
fizykoterapeutyczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, 
Usługi laboratorium medycznego, opieka zdrowotna, po-
moc medyczna, Usługi w zakresie korzystania z solariów, 
sauny, masaży, aromaterapii, Usługi medycyny estetycznej.

(210) 540447 (220) 2022 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Acard

(531) 02.09.01, 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, su-
plementy diety dla ludzi.

(210) 540456 (220) 2022 03 01
(731) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) YFL
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane pły-
ty kompaktowe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką,  
14 Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Biżuteria osobista, Biżuteria sztuczna, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, 
Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), Ozdo-
by [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 
25 Odzież, Paski [odzież], Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Blu-
zy dresowe, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na gło-
wę, Czapki dziane, Koszulki z nadrukami, Koszule z długimi 
rękawami, 41 Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Wido-
wiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na żywo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja nagrań audio-
wizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi edycji nagrań au-
dio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo.

(210) 540457 (220) 2022 03 01
(731) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) Young Family Label
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane pły-
ty kompaktowe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką,  
14 Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Biżuteria osobista, Biżuteria sztuczna, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, 
Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), Ozdo-
by [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 
25 Odzież, Paski [odzież], Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Blu-
zy dresowe, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na gło-
wę, Czapki dziane, Koszulki z nadrukami, Koszule z długimi 
rękawami, 41 Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Wido-
wiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na żywo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów w celach rozrywko-
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wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja nagrań audio-
wizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi edycji nagrań au-
dio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo.

(210) 540458 (220) 2022 03 01
(731) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YFL YOUNG FAMILY LABEL

(531) 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane pły-
ty kompaktowe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką,  
14 Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Biżuteria osobista, Biżuteria sztuczna, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, 
Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), Ozdo-
by [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 
25 Odzież, Paski [odzież], Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Blu-
zy dresowe, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na gło-
wę, Czapki dziane, Koszulki z nadrukami, Koszule z długimi 
rękawami, 41 Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Wido-
wiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na żywo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja nagrań audio-
wizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi edycji nagrań au-
dio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo.

(210) 540460 (220) 2022 03 01
(731) LANC ANDRZEJ, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Kaszubiaki
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, E-booki, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Filmy animowane, 
Komiksy do pobrania, Książki audio, Nagrania multimedial-
ne, Powieści graficzne do pobrania, Publikacje elektronicz-
ne, Środki edukacyjne do pobrania, Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry wideo [gry 
komputerowe] w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, Pobieralne gry komputerowe, 

Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Artykuły piśmien-
nicze, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Komiksy japońskie [manga], Komiksy [książki], 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Książki dla 
dzieci, Książki do rysowania, Książki kucharskie, Podręcz-
niki, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu manga, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książ-
ki edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, Artykuły 
papiernicze do pisania, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Książeczki do kolorowania, Materiały do pisania, Podręczni-
ki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Sprzęt do gier fabularnych 
w postaci podręczników, Tatuaże usuwalne [kalkomanie], Za-
kładki do książek, Zeszyty, Opakowania na prezenty, Papier 
do pakowania prezentów, Torby na prezenty, Kalendarze, 
Naklejki, 28 Gry fabularne, Gry karciane, Gry - łamigłówki, 
Gry memory [gry pamięciowe], Gry planszowe, Gry polega-
jące na budowaniu, Gry quizowe, Gry w kości, Gry związane 
z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, Edukacyjne gry elek-
troniczne, Gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Figurki do zabawy, Gry, Gry 
towarzyskie, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla 
dzieci, Kukiełki, Lalki, Maski na twarz będące zabawkami, Ma-
ski papierowe, Maskotki, Mówiące lalki, Pacynki, Piłki do gier, 
Pluszowe zabawki, Postaci zabawkowe z gumy, Przytulanki 
w postaci zwierząt, Puzzle, Ubranka dla lalek, Zabawki, Za-
bawki edukacyjne, Zabawki pluszowe, Zabawki wypchane, 
Zabawki wykonane z drewna, Zestawy do gotowania [za-
bawki], Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Przyrządy do zabawy 
do użytku w przedszkolach i żłobkach, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, Pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publika-
cja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Pu-
blikowanie podręczników, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowa-
nie gier i konkursów, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi 
w zakresie parków tematycznych, Usługi w zakresie gier wi-
deo, Imprezy kulturalne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Obozy rekreacyjne, Organizowanie festynów w celach kul-
turalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w celach edukacyjnych, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Gry oferowane w systemie on-line z sieci kom-
puterowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za po-
mocą strony internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, 
Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi przed-
szkoli, Przedszkola, 43 Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci, 
Usługi w zakresie żłobków, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, 



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT14/2022

Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlo-
wych, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi 
w zakresie kwater wczasowych, Centra opieki nad dziećmi, 
Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie 
opieki przed szkołą.

(210) 540463 (220) 2022 03 01
(731) LANC ANDRZEJ, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Kaszubajki
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, E-booki, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Filmy animowane, 
Komiksy do pobrania, Książki audio, Nagrania multimedial-
ne, Powieści graficzne do pobrania, Publikacje elektronicz-
ne, Środki edukacyjne do pobrania, Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry wideo [gry 
komputerowe] w formie programów komputerowych zapi-
sanych na nośnikach danych, Pobieralne gry komputerowe, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Artykuły piśmien-
nicze, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Komiksy japońskie [manga], Komiksy [książki], 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Książki dla 
dzieci, Książki do rysowania, Książki kucharskie, Podręcz-
niki, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu manga, 
Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książ-
ki edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, Artykuły 
papiernicze do pisania, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Książeczki do kolorowania, Materiały do pisania, Podręczni-
ki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Sprzęt do gier fabularnych 
w postaci podręczników, Tatuaże usuwalne [kalkomanie], Za-
kładki do książek, Zeszyty, Opakowania na prezenty, Papier 
do pakowania prezentów, Torby na prezenty, Kalendarze, 
Naklejki, 28 Gry fabularne, Gry karciane, Gry - łamigłówki, 
Gry memory [gry pamięciowe], Gry planszowe, Gry polega-
jące na budowaniu, Gry quizowe, Gry w kości, Gry związane 
z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, Edukacyjne gry elek-
troniczne, Gry elektroniczne, Artykuły do zabawy dla dzieci, 
Elektroniczne zabawki do nauki, Figurki do zabawy, Gry, Gry 
towarzyskie, Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla 
dzieci, Kukiełki, Lalki, Maski na twarz będące zabawkami, Ma-
ski papierowe, Maskotki, Mówiące lalki, Pacynki, Piłki do gier, 
Pluszowe zabawki, Postaci zabawkowe z gumy, Przytulanki 
w postaci zwierząt, Puzzle, Ubranka dla lalek, Zabawki, Za-
bawki edukacyjne, Zabawki pluszowe, Zabawki wypchane, 
Zabawki wykonane z drewna, Zestawy do gotowania [za-
bawki], Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Przyrządy do zabawy 
do użytku w przedszkolach i żłobkach, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, Pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publika-
cja i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Pu-
blikowanie podręczników, Udostępnianie elektronicznych 

publikacji on-line, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowa-
nie gier i konkursów, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi 
w zakresie parków tematycznych, Usługi w zakresie gier wi-
deo, Imprezy kulturalne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Obozy rekreacyjne, Organizowanie festynów w celach kul-
turalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w celach edukacyjnych, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Gry oferowane w systemie on-line z sieci kom-
puterowej, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za po-
mocą strony internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, 
Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi przed-
szkoli, Przedszkola, 43 Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w klubach 
malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci, 
Usługi w zakresie żłobków, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, 
Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlo-
wych, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi 
w zakresie kwater wczasowych, Centra opieki nad dziećmi, 
Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie 
opieki przed szkołą.

(210) 540469 (220) 2022 03 01
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA BALANCE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.15, 01.15.24
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(210) 540470 (220) 2022 03 01
(731) DANKO HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorynia
(540) (znak słowny)
(540) DANKO
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
Nasiona zbóż, roślin strączkowych, oleistych i traw, Żywe rośli-
ny, Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i kwia-
ty, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Wieńce z kwiatów 
naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, 
do ozdabiania, Kwiaty suszone do dekoracji, Konserwowane 
kwiaty, Winorośle, Darń naturalna, Drzewa i produkty leśne, 
Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, 35 Sprzedaż towarów: podłoża 
hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i leśnic-
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twie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie oraz 
ogrodnictwie i leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania 
i konserwacji nasion, środki do ochrony i konserwacji roślin, 
geny nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy 
do nasion, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
środki do zwalczania robactwa, środki chwastobójcze, środki 
owadobójcze, fungicydy, pestycydy, herbicydy, nasiona, ce-
bulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona zbóż i roślin strączko-
wych oraz oleistych i traw, żywe rośliny, słód i zboża nieprze-
tworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, świeże owoce 
i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów natural-
nych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabia-
nia, kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane kwiaty, wino-
rośle, darń naturalna, drzewa i produkty leśne, odpadki roślin-
ne jako surowiec, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne akcesoria ogrodowe, ogrodowe odzież i obuwie 
oraz nakrycia głowy, narzędzia ogrodnicze, sterowane ręcznie 
narzędzia i przyrządy do stosowania w ogrodnictwie i nasien-
nictwie, maszyny i urządzenia rolnicze oraz ogrodnicze i leśne, 
kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki na cebulki, pudełka, 
biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, in-
ternetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, 
Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie 
organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Do-
radztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z fran-
chisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, 
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej,  
Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa, nasiennictwa i leśnictwa, Usługi w za-
kresie przygotowania nasion, Usługi w zakresie tworzenia 
nowych odmian roślin, Uprawa roślin, Wynajem roślin, Kwia-
ciarstwo, Wypożyczanie kwiatów, Usługi w zakresie projek-
towania kompozycji kwiatowych, Ogrodnictwo i kształtowa-
nie krajobrazu, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi 
banku nasion, Usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, Usługi doradztwa w w/w zakresie.

(210) 540472 (220) 2022 03 01
(731) PREDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakrzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMIPACK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 7 Przenośniki, Podnośniki, Urządzenia przeładunko-
we, Urządzenia dźwignicowe, Urządzenia do pakowania, Auto-
matyczne systemy składowania, 12 Wózki transportowe, Wózki 
podnośnikowe, Wózki ręczne, Wózki widłowe, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym online, towarów: przenośniki, 
podnośniki, urządzenia przeładunkowe, urządzenia dźwignico-
we, urządzenia do pakowania, automatyczne systemy składowa-
nia, wózki odwijacze, wózki transportowe, wózki podnośnikowe, 

wózki ręczne, wózki widłowe, akcesoria do mocowania i zabez-
pieczania ładunków w transporcie, taśmy poliestrowe do balow-
nic i pras, spinacze zaciskowe, klamry, haki, taśmy pet, napinacze 
do taśm poliestrowych, narożniki ochronne, maty antypoślizgo-
we, folie stretch, Usługi pośrednictwa handlowego.

(210) 540473 (220) 2022 03 01
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) INFAMIA
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych 
seriali telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz 
innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, za-
wierających treści audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzą-
ce z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.

(210) 540475 (220) 2022 03 01
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) GENIVAG
(510), (511) 5 Preparaty dopochwowe o działaniu nawilżają-
cym, żele dopochwowe.

(210) 540476 (220) 2022 03 01
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) HIALAG
(510), (511) 5 Preparaty do oczu, maści do oczu o działaniu 
nawilżającym.

(210) 540479 (220) 2022 03 01
(731) BUGAJSKI PAWEŁ EGOART, Mełgiew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADRUKON NADRUKI NA ODZIEŻY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.13, 
02.09.15

(510), (511) 25 Odzież.

(210) 540486 (220) 2022 03 01
(731) ZJAWIŃSKA MARIANNA PROCHOWNIA ŻOLIBORZ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROCHOWNIA ŻOLIBORZ
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(531) 26.11.02, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Pokazy filmowe, Organizacja spektakli teatral-
nych, Organizacja treningów, Organizacja koncertów, Warsz-
taty w celach kulturalnych, 43 Kawiarnia, Bar, Bistro.

(210) 540488 (220) 2022 02 28
(731) SPN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) SPN LOGISTICS
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw 
celnych, 36 Usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, Orga-
nizowanie zwrotu opłat celnych, Organizowanie płatności 
opłat celnych, Usługi podatkowe i celne, 39 Transport kole-
jowy, Transport towarów koleją, Usługi w zakresie organizo-
wania transportu kolejowego, Usługi w zakresie dystrybucji 
ładunków drogą kolejową, Usługi transportowe i dostawa 
drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, Transport 
morski, Spedycja ładunków drogą morską, Organizowanie 
transportu morskiego towarów, Organizacja transportu po-
wietrznego, morskiego i lądowego, Organizowanie trans-
portu drogą lądową, morską i powietrzną, Przechowywanie 
towarów pod zamknięciem celnym.

(210) 540498 (220) 2022 03 02
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m

(531) 26.01.16, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery 
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery 
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowero-
wych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do ro-
werów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, Nakład-
ki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na ba-
gażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, 
Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowe-
rów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały 
do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzę-
dzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów 
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowa-
ne pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i online przez sklep internetowy w za-
kresie takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski za-

bezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne 
dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne 
do uprawiania sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed ura-
zami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Okulary polaryza-
cyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne rejestratory 
tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elek-
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowe-
rami, Zamki rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowe-
rowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe światełka 
odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szo-
sowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, 
Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery do-
stawcze, Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, 
Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka ro-
werowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowe-
rowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby 
rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, 
Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowe-
rów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do ro-
werów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, 
Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dę-
tek, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napo-
jów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowe-
rowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurt-
ki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane 
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, 
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie 
kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, Spodnie nieprze-
makalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie ter-
moaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Komi-
niarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzy-
stów, Rękawiczki bez palców, Odzież gimnastyczna i sporto-
wa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjo-
nalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastyczne i sporto-
we, Obuwie rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Pokrowce na buty, inne niż 
do celów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sporto-
wego, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, 
Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, 
Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze 
[artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły spor-
towe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe 
nakolanniki do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Publikowanie materiałów reklamowych online.



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(210) 540499 (220) 2022 03 02
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m

(531) 26.01.16, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery 
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery 
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowero-
wych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do ro-
werów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, Nakład-
ki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na ba-
gażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, 
Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowe-
rów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały 
do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzę-
dzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów 
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowa-
ne pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i online przez sklep internetowy w za-
kresie takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski za-
bezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne 
dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne 
do uprawiania sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed ura-
zami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Okulary polaryza-
cyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne rejestratory 
tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elek-
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowe-
rami, Zamki rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowe-
rowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe światełka 
odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szo-
sowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, 
Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery do-
stawcze, Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, 
Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka ro-
werowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowe-
rowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby 
rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, 
Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowe-
rów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do ro-

werów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, 
Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dę-
tek, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napo-
jów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowe-
rowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurt-
ki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane 
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, 
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie 
kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, Spodnie nieprze-
makalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie ter-
moaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Komi-
niarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzy-
stów, Rękawiczki bez palców, Odzież gimnastyczna i sporto-
wa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjo-
nalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastyczne i sporto-
we, Obuwie rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Pokrowce na buty, inne niż 
do celów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sporto-
wego, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, 
Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, 
Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze 
[artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły spor-
towe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe 
nakolanniki do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Publikowanie materiałów reklamowych online.

(210) 540500 (220) 2022 02 28
(731) MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 7 Roboty kuchenne, Malaksery, Miksery, Blende-
ry, Młynki domowe elektryczne, Noże elektryczne, Krajalnice 
do chleba, Wyciskacze do owoców, Sokowirówki, Szatkow-
nice do warzyw, Maszynki do mielenia, Prasownice, Wirówki 
do suszenia, Odkurzacze, Torby do odkurzaczy, Szczotki elek-
tryczne, Froterki elektryczne, Nożyce elektryczne, 8 Żelazka 
parowe, Elektryczne żelazka parowe, Lokówki elektroter-
miczne do włosów, Lokówki elektryczne do układania wło-
sów, Karbownice do włosów, Prostownice do włosów, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Polerki do paznokci, elektryczne 
lub nieelektryczne, Przybory do depilacji, elektryczne lub 
nieelektryczne, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nie-
elektryczne], Elektryczne trymery do włosów, Elektryczne 
maszynki do strzyżenia włosów, Urządzenia do laserowego 
usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, 9 Przyrzą-
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dy do pomiaru temperatury, Urządzenia do pomiaru wilgot-
ności, Czujniki wilgotności, Wilgotnościomierze, Urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, Analizatory powietrza, Wagi kuchenne, 
Wagi łazienkowe, Alkoholomierze, Alkomaty, Anteny, Baterie 
słoneczne, Głośniki, Kalkulatory, Kamery cofania do pojaz-
dów, Klawiatury komputerowe, Lampki pierścieniowe do sel-
fie do smartfonów, Mikrofony, Myszy [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Pokrowce na laptopy, Projektory, Prostowniki, Prze-
nośne głośniki, Radia samochodowe, Słuchawki [zakładane 
na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Sprzęt pery-
feryjny do komputerów, Torby do noszenia komputerów, 
Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Zegarki 
inteligentne, Zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, Prze-
nośne banki energii, Głośniczki bezprzewodowe, Słuchawki, 
Mikrofony, Kamery sportowe, Rejestratory jazdy, Zasilacze 
do notebooków, Ładowarki do urządzeń mobilnych, Listwy 
zasilające, Przedłużacze elektryczne, Przyrządy do wykry-
wania metalu, 10 Urządzenia do masażu, elektryczne lub 
nieelektryczne, Elektryczne aparaty do masażu do użytku 
domowego, Elektryczne przyrządy do masażu, Urządzenia 
do masażu ciała, 11 Sprzęt gospodarstwa domowego prze-
znaczony do ogrzewania, gotowania, wytwarzania pary, su-
szenia, chłodzenia, wentylacji, w tym: czajniki elektryczne, 
czajniki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, kawiarki ciśnie-
niowe i przelewowe, tostery, opiekacze do chleba, gofrow-
nice, urządzenia do wypieku chleba, formy do wypiekania 
wafli, formy do wypiekania ciasta, frytkownice, piekarniki 
elektryczne, parowary, szybkowary, kombiwary, kuchenki 
elektryczne, suszarki do grzybów, aparaty do suszenia owo-
ców, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, rożen, 
kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne, okapy kuchenne, 
klimatyzatory, urządzenia do chłodzenia powietrza, suszarki 
do włosów, płyty grzejne, grzejniki olejowe, grzejniki kon-
wekcyjne, wentylatory, termowentylatory, podgrzewacze 
powietrza, suszarki powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, 
urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, na-
wilżacze powietrza, maszynki do lodów, kostkarki do lodu, 
ogrzewacze stóp, lodówki elektryczne, lodówki turystycz-
ne (elektryczne), elektryczne chłodziarki do wina, Lampy 
do paznokci, Lampy oświetleniowe, Latarki, Żarówki oświe-
tleniowe, 16 Sprzęt biurowy zawarty w tej klasie, Niszczarki 
dokumentów, Urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hur-
towej, w systemie online, import, eksport: roboty kuchenne, 
Malaksery, Miksery, Blendery, Młynki domowe elektryczne, 
Noże elektryczne, Krajalnice do chleba, Wyciskacze do owo-
ców, Sokowirówki, Szatkownice do warzyw, Maszynki 
do mielenia, Prasownice, Wirówki do suszenia, Odkurzacze, 
Torby do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Froterki elektrycz-
ne, Nożyce elektryczne, Żelazka parowe, Elektryczne żelaz-
ka parowe, Lokówki elektrotermiczne do włosów, Lokówki 
elektryczne do układania włosów, Karbownice do włosów, 
Prostownice do włosów, Pilniki do paznokci, elektryczne, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Przy-
bory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Obcinacze 
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Elektryczne 
trymery do włosów, Elektryczne maszynki do strzyżenia wło-
sów, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż 
do celów medycznych, Przyrządy do pomiaru temperatury, 
Urządzenia do pomiaru wilgotności, Czujniki wilgotności, 
Wilgotnościomierze, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Ana-
lizatory powietrza, Wagi kuchenne, Wagi łazienkowe, Alko-
holomierze, Alkomaty, Anteny, Baterie słoneczne, Głośniki, 
Kalkulatory, Kamery cofania do pojazdów, Klawiatury kom-
puterowe, Lampki pierścieniowe do selfie do smartfonów, 

Mikrofony, Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Pokrowce 
na laptopy, Projektory, Prostowniki, Przenośne głośniki, Radia 
samochodowe, Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki 
do komunikacji zdalnej, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Torby do noszenia komputerów, Urządzenia wideo do mo-
nitorowania niemowląt, Zegarki inteligentne, Zestawy słu-
chawkowe do grania w gry wideo, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualnej, Przenośne banki energii, 
Głośniczki bezprzewodowe, Słuchawki, Mikrofony, Kame-
ry sportowe, Rejestratory jazdy, Zasilacze do notebooków, 
Ładowarki do urządzeń mobilnych, Listwy zasilające, Prze-
dłużacze elektryczne, Przyrządy do wykrywania metalu, 
Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, 
Elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, Elek-
tryczne przyrządy do masażu, Urządzenia do masażu ciała, 
Sprzęt gospodarstwa domowego, przeznaczony do ogrze-
wania, gotowania, wytwarzania pary, suszenia, chłodzenia, 
wentylacji, w tym: czajniki elektryczne, czajniki bezprze-
wodowe, ekspresy do kawy, kawiarki ciśnieniowe i przele-
wowe, tostery, opiekacze do chleba, gofrownice, urządze-
nia do wypieku chleba, formy do wypiekania wafli, formy 
do wypiekania ciasta, frytkownice, piekarniki elektryczne, 
parowary, szybkowary, kombiwary, kuchenki elektryczne, 
suszarki do grzybów, aparaty do suszenia owoców, urzą-
dzenia elektryczne do produkcji jogurtów, rożen, kuchenki 
mikrofalowe, grille elektryczne, okapy kuchenne, klimatyza-
tory, urządzenia do chłodzenia powietrza, suszarki do wło-
sów, płyty grzejne, grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, 
wentylatory, termowentylatory, podgrzewacze powietrza, 
suszarki powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia 
do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, nawilżacze po-
wietrza, maszynki do lodów, kostkarki do lodu, ogrzewacze 
stóp, lodówki elektryczne, lodówki turystyczne (elektrycz-
ne), elektryczne chłodziarki do wina, Lampy do paznokci, 
Lampy oświetleniowe, Latarki, Żarówki oświetleniowe, 
Sprzęt biurowy, Niszczarki dokumentów, Urządzenia do la-
minowania dokumentów do użytku biurowego.

(210) 540502 (220) 2022 03 02
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery 
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery 
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowero-
wych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do ro-
werów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, Nakład-
ki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice 
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na ba-
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gażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, 
Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowe-
rów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały 
do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzę-
dzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów 
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowa-
ne pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i online przez sklep internetowy w za-
kresie takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski za-
bezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne 
dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne 
do uprawiania sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed ura-
zami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Okulary polaryza-
cyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne rejestratory 
tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elek-
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowe-
rami, Zamki rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym 
odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowe-
rowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe światełka 
odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szo-
sowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, 
Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery do-
stawcze, Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, 
Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka ro-
werowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowe-
rowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby 
rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, 
Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowe-
rów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do ro-
werów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, 
Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dę-
tek, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napo-
jów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowe-
rowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurt-
ki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane 
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, 
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie 
kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, Spodnie nieprze-
makalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie ter-
moaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Komi-
niarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzy-
stów, Rękawiczki bez palców, Odzież gimnastyczna i sporto-
wa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjo-
nalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastyczne i sporto-

we, Obuwie rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Pokrowce na buty, inne niż 
do celów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sporto-
wego, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, 
Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, 
Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze 
[artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły spor-
towe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe 
nakolanniki do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Publikowanie materiałów reklamowych online.

(210) 540503 (220) 2022 03 02
(731) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery 
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane, 
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery 
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowe-
rów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół ro-
werowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty 
do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
Nakładki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kie-
rownice do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, 
Torby na bagażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klakso-
ny rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, 
Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy 
przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowe-
rów, Materiały do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, 
Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów 
rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria 
do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowe-
rów do przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do ro-
werów, Dopasowane pokrowce na rowery, Paski na palce 
u nóg do pedałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promo-
cji oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i online przez sklep 
internetowy w zakresie takich artykułów, jak: Narzędzia 
ręczne do naprawy pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy 
kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki 
do opon, Kaski zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, 
Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzie-
ci, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Nakrycia głowy 
do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, 
Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektro-
niczne rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], 
Prędkościomierze rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomia-
rowe, Cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Systemy nawigacji 
GPS do użytku z rowerami, Zamki rowerowe (elektryczne), 
Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Przyrządy 
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pomiarowe z cyfrowym odczytem, Uchwyty na telefony 
komórkowe, Światła rowerowe, Lampki rowerowe na dy-
namo, Rowerowe światełka odblaskowe, Światła odblasko-
we na szprychy rowerowe, Rowery, Rowery trekkingowe, 
Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyści-
gowe, Rowery składane, Rowery elektryczne, Elektryczne 
rowery składane, Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery 
miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części kon-
strukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, 
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki 
do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, 
Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Łańcu-
chy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby rowerowe, 
Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, Bagażniki 
rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, Pod-
pórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, 
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki 
obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki 
do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy 
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napo-
jów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na ro-
wery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowe-
rowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurt-
ki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane 
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie 
sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Spodnie kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach, 
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczelne, Funk-
cjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki 
[nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, Czapki spor-
towe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, 
Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież 
gimnastyczna i sportowa, Komplety sportowe, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Kombinezony jednoczęścio-
we, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, 
Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obuwie męskie i damskie, 
Obuwie gimnastyczne i sportowe, Obuwie rekreacyjne, 
Buty do jazdy na rowerze, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do jazdy na rowerze, Ochraniacze na łokcie 
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze 
nóg do użytku sportowego, Sportowe nakolanniki do jazdy 
na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom 
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych online.

(210) 540507 (220) 2022 03 02
(731) VIGOR POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 24.13.24
(510), (511) 44 Usługi pomocy medycznej, usługi poradnic-
twa medycznego, doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciał, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi.

(210) 540512 (220) 2022 03 02
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.23, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Sprzęt elektroniczny, Telefony, Tablety, Telewizory, 
Elektroniczne terminale komunikacyjne, Terminale kompute-
rowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale 
multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicz-
nej, Terminale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy 
komunikacyjne, Modemy telefoniczne, Modemy kompute-
rowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, 
Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, 
Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urzą-
dzenia do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-
-wideo, Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Deko-
dery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery 
sygnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urzą-
dzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki tele-
wizyjne, 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, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samocho-
dowe, Przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, Zasilacze, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
Akcesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, 
Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Fute-
rały na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobil-
ne, Etui na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, 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-
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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, 16 Pu-
blikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wy-
dawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, No-
tesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wy-
jątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, 
Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biuro-
we, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania ryn-
kowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Plano-
wanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności 
gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi 
public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże 
opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Sprzedaż hurtowa 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, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 

za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two 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 bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi na-
prawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Insta-
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lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktual-
ności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów 
telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania 
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, 
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do in-
ternetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez 
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem internetu, Nadawanie te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w interne-
cie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostar-
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnia-
nie infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktu-
ry technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne 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 przesy-
łania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usłu-
gi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi zwią-
zane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywo-
zem śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Wyznacza-
nie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunika-

cyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sporto-
wa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowa-
nie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji 
radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wy-
najem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyj-
nych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmo-
we, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów au-
dycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach 
i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polsko-
języcznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi post-
produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypo-
życzanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dys-
trybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów 
radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tek-
stów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie techno-
logii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i kompu-
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terowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwe-
rów, Hosting portali internetowych, Hosting stron interneto-
wych, Hosting platform w internecie, Hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie 
portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron inter-
netowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w za-
kresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka 
psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opie-
ki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowa-
nie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 540524 (220) 2022 03 02
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Sprzęt elektroniczny, Telefony, Tablety, Telewizory, 
Elektroniczne terminale komunikacyjne, Terminale kompute-
rowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale 
multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicz-

nej, Terminale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy 
komunikacyjne, Modemy telefoniczne, Modemy kompute-
rowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, 
Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, 
Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urzą-
dzenia do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-
-wideo, Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Deko-
dery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery 
sygnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urzą-
dzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki tele-
wizyjne, 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, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samocho-
dowe, Przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobil-
nych, Zasilacze, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
Akcesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, 
Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Fute-
rały na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobil-
ne, Etui na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, 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,  
16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, 
Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, 
Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biuro-
we, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania ryn-
kowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Plano-
wanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności 
gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi 
public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże 
opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
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gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Sprzedaż hurtowa 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, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two 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 bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-

czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi na-
prawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktual-
ności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów 
telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania 
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, 
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do in-
ternetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez 
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem internetu, Nadawanie te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
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nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do progra-
mów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w interne-
cie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostar-
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnia-
nie infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktu-
ry technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne 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 przesy-
łania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, 
Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, 
Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń te-
lekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organi-
zowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Orga-
nizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne 
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektronicz-
ne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wyda-
wanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie 
gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 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, Stu-
dia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: 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 uwierzytel-
niania, 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], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Insta-
lacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Infor-
matyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projekto-
wanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu 
informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie tech-
nologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarzą-
dzania projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Ho-
sting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting platform w internecie, Ho-
sting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania 
stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia 
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplika-
cji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie 
aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi 
medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opieki nad starszymi 
ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne 
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie 
alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w za-
kresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośred-
nictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usłu-
gi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(210) 540525 (220) 2022 03 02
(731) OPTIMATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMATIS
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informa-
tycznych, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie informatyki, Usługi zarządzania 
danymi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi edukacyjne, 
Usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne dotyczące technologii 
informatycznych, Usługi edukacyjne dotyczące informatyki, 
Usługi szkoleniowe dotyczące technologii informatycznych, 
Usługi szkoleniowe dotyczące informatyki, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
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 do-
tyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów 
informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informa-
tycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Hosting, Hosting serwerów, 
Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, 
Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, 
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji opro-
gramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interne-
towych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 540529 (220) 2022 03 02
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowny)
(540) NIEPARKI
(510), (511) 28 Gry.

(210) 540535 (220) 2022 03 03
(731) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo  

MAGNEZ B6 activ

(531) 05.03.04, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.13

(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi - mające w szcze-
gólności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku 
lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi mające postać 
stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, Suplemen-
ty diety dla ludzi mające postać półstałą, w tym zwłaszcza 
żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne 
nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, Suple-
menty diety z magnezem, Preparaty zawierające witaminę B, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 540536 (220) 2022 03 03
(731) TYRAŃSKA KATARZYNA MEDISLEEP, Grobla
(540) (znak słowny)
(540) MediSleep poduszki i kołdry medyczne
(510), (511) 10 Poduszki do celów medycznych, Poduszki 
do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania 
twarzy, Poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich [do użyt-
ku medycznego], Poduszki dmuchane do celów medycz-
nych, Dmuchane podkładki [poduszki] do celów medycz-
nych, Dmuchane poduszki do celów medycznych, Poduszki 
do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie 
badania, Poduszki do użytku ortopedycznego, Poduszki or-
topedyczne, Poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów 
medycznych], Poduszki profilowane dla pacjentów siedzą-
cych na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], 
Poduszki szyjne do użytku medycznego, Poduszki wyście-
łane do celów medycznych, Meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Poduszki pro-
filowane do łóżek dla pacjentów [przystosowane do celów 
medycznych].

(210) 540537 (220) 2022 03 03
(731) RENE COFFEE PADS MAGMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) KÖNIGS
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów 
kawy, Substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, Preparaty 
do sporządzania napojów na bazie kawy, Substytuty herba-
ty, Herbata nienaturalna, Herbata mrożona, Herbaty ziołowe 
(napary), Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, Napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki 
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smakowe, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i dese-
ry, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, Mąka, Produkty mączne 
i zbożowe, Ryż, Tapioka, Makarony, Płatki zbożowe, Kasze 
spożywcze, Chipsy (produkty zbożowe), Sosy, Sushi, Muesli, 
Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy 
na bazie ryżu lub makaronu, Grzanki, 35 Zgrupowanie oraz 
wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, 
herbata, ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, 
naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać, dokonywać wyboru i kupować te 
towary, Usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty 
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki 
kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, na-
poje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, sub-
stytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporzą-
dzania napojów na bazie kawy, Usługi sprzedaży towarów: 
substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, 
herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne sło-
dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery, Usługi sprzedaży towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty 
mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, 
kasze spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, 
majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu 
lub makaronu, grzanki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi oraz internetowymi, Doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, Zarządzanie biznesowe przed-
siębiorstwami franczyzowymi, 43 Usługi kawiarni, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wy-
pożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(210) 540559 (220) 2022 03 03
(731) PERLAŃSKI KRZYSZTOF, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERLAŃSKI SALON FRYZUR

(531) 14.07.20, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 44 Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęsz-
czanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo do-
tyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Fryzjerskie (salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, 
Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosme-
tyków, 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 informacji 
o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczą-
ce urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, 
Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, 
Usługi kręcenia włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi obcinania włosów, Usługi pielęgnacji urody, Usługi 

plecenia włosów w warkocze, Usługi prostowania włosów, 
Usługi przedłużania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi 
salonów piękności, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi trwałej on-
dulacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi pielęgna-
cji urody.

(210) 540563 (220) 2022 03 02
(731) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ 

KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Katalog Prezentów
(510), (511) 41 Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
Usługi rozrywkowe, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji.

(210) 540571 (220) 2022 03 03
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Mag-Vitum B6
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 540572 (220) 2022 03 03
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Biotyna Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 540573 (220) 2022 03 03
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAG-Vitum B6

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 540574 (220) 2022 03 03
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BIOTYNA Vitum

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 540575 (220) 2022 03 03
(731) KUCZER ANATOLIJ TOLKOWY, Płoskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hejo Tolkowy

(531) 04.05.03, 04.05.21, 02.01.11, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.16, 26.04.22

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Negocjowanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w or-
ganizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób 
w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami, 
Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów 
o świadczenie usług na rzecz innych, Wsparcie w dziedzinie 

zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
otwierania restauracji i ich działalności, Zarządzanie bizneso-
we hotelami, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowy-
mi, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biz-
nesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie pro-
jektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi public re-
lations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usłu-
gi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowa-
nie dotyczące marketingu, Administrowanie programami 
motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, Agencja public relations, Agencje 
reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w kom-
puterowej bazie danych, Dokonywanie uzgodnień w zakre-
sie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych, Działalność reklamowa, w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Dostar-
czanie przewodników reklamowych do przeszukiwania kon-
sultowanych online, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat rekla-
my, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamo-
wych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wyko-
rzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, pro-
dukcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Mar-
keting bezpośredni, Marketing afiliacyjny, Marketing cyfrowy, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Marketing ukierunkowany, Oferowanie próbek produktów, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez reklamowych, Organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Or-
ganizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Or-
ganizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Or-
ganizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
Organizowanie targów i wystaw, Planowanie strategii marke-
tingowych, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Pomoc dotycząca zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja i dystrybucja 
reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Pro-
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dukcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produk-
cja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Produkcja programów typu tele-
zakupy, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Pro-
jektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo rekla-
mowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projekto-
wanie ulotek reklamowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, 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 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Przygotowanie materiałów 
reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-
wanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie 
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam dla osób 
trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja 
reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów re-
klamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie materia-
łów reklamowych online, Redagowanie tekstów reklamo-
wych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Rekla-
ma online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Re-
klama online za pośrednictwem komputerowej sieci komu-
nikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Reklamy pra-
sowe (Przygotowywanie -), Reklamy radiowe, Reklamy radio-
we i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Telemarketing, 
Umieszczanie reklam, Usługi marketingowe, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie restauracji, Usługi merchandisingu, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe dotyczą-
ce hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi rekla-
mowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i public relations, Usługi reklamowe, w szczególno-
ści w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe w zakre-
sie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji no-
wych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie marketingu produk-

tów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji, Usługi w za-
kresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi wprowadza-
nia produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, 
Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane 
z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wyda-
wanie ulotek reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zawiera-
nie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stro-
nach internetowych, 40 Konserwacja napojów, Konserwo-
wanie napojów i żywności, Konserwowanie żywności, Ob-
róbka żywności gotowanej, Przetwarzanie artykułów spo-
żywczych do użytku w produkcji, Puszkowanie żywności, 
Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności 
i napojów, Usługi destylacji alkoholu, Usługi browarnicze, 
42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania, 
Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Doradztwo w dziedzinie automatyzacji 
biura i miejsca pracy, Doradztwo w projektowaniu stron in-
ternetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron in-
ternetowych, Planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuch-
ni, Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projek-
towanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] sklepów, 
Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projekto-
wanie] kuchni, Profesjonalne doradztwo dotyczące projekto-
wania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie projekto-
wania kuchni na wymiar, Projektowanie architektoniczne 
dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla skle-
pów, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opra-
cowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projekto-
wanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie 
kuchni, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, 
Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Pro-
jektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie opako-
wań, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, 
Projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, Projekto-
wanie produktów konsumenckich, Projektowanie restauracji, 
Projektowanie sklepów, Projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i wi-
tryn internetowych, Projektowanie stron internetowych 
w celach reklamowych, Projektowanie systemów komunika-
cyjnych, Projektowanie systemów wyposażenia sklepów, 
Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie wizualne, 
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Tworzenie i projekto-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Szkicowanie 
projektów opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przy-
borów stołowych, Tworzenie i projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform inter-
netowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projekto-
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wanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron 
elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób trze-
cich, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elek-
tronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, 
Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzi-
nie aranżacji wnętrz, Udzielanie informacji dotyczących 
wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji w dzie-
dzinie opracowywania produktów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania produktów, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, 
Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów infor-
macyjnych, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemy-
słowego, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficznego 
na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie pro-
jektowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usłu-
gi planowania [projektowania] placówek cateringowych, 
Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania 
[projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi pro-
jektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi projek-
towania na zamówienie, Usługi projektowe w zakresie wy-
staw sklepowych, Usługi projektowe w zakresie opracowań 
graficznych, Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biuro-
wych, Usługi w zakresie projektowania produktów, Usługi 
w zakresie projektowania ciast, Usługi w zakresie projektowa-
nia logo, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem 
projektowania technicznego, Wzornictwo i opracowywanie 
produktów, 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, Pizzerie, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywa-
nie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla in-
nych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barowe, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi re-
stauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie dostar-
czania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Ka-
wiarnie, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Bary, Bary 
przekąskowe, Bary sałatkowe, Dekorowanie ciast, Dekorowa-
nie żywności, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Koktajlbary, Lodziar-
nie, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Ofero-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organiza-
cja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie 
bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Restauracje z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, Ser-
wowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie na-
pojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napo-
jów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności 
i napojów w sklepach z pączkami, Snack-bary, Stołówki, Usłu-
gi barmanów, Usługi barów kawowych, Usługi barów piw-
nych, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z soka-
mi, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców 

w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi klu-
bów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi koktajl-
barów, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], Usługi osobistych kucharzy, Usługi 
pensjonatów, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi 
prywatnego klubu picia, Usługi restauracji chińskich, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających su-
shi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usłu-
gi restauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi snack-
-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kan-
tyn, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napo-
je, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji 
o usługach barów, Informacja o usługach restauracyjnych, 
Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posił-
ków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
posiłków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Przed-
stawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednic-
twem strony internetowej, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana, Udo-
stępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, Udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, 
Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania re-
stauracji, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze zwią-
zane z technikami pieczenia, Usługi oceny jedzenia [dostar-
czanie informacji na temat jedzenia i picia], Usługi rezerwacji 
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezer-
wacji posiłków, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 540586 (220) 2022 03 04
(731) WRONA DOROTA EXTRAMED ZAOPATRZENIE 

MEDYCZNE, Radowo Małe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enferman!a REAL HERO FASHION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.04
(510), (511) 10 Odzież ochronna do celów medycznych.

(210) 540602 (220) 2022 03 04
(731) FremantleMedia Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
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(540) MASK SINGER
(510), (511) 9 Klisze kinematograficzne, Filmy rysunkowe 
animowane, Naświetlone taśmy filmowe, Filmy kinemato-
graficzne, naświetlone, Nagrania magnetyczne, Nagrania 
optyczne, Nagrania magnetyczno-optyczne, Nagrania w for-
mie stałej, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne do na-
uczania, Książki i publikacje elektroniczne, Programy kompu-
terowe - software do gier elektronicznych do pobrania przez 
Internet i za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Dyski i publikacje multimedialne, Nagrania i publikacje mul-
timedialne, Dyski do odczytu laserowego, Dyski i publikacje 
wideo, Oprogramowanie komputerowe, Programy kompu-
terowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do przenoszenia zapisu 
dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, 
Aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwię-
ków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, Hologramy, Dys-
kietki, Nagrania dźwiękowe, Nagrane dyskietki, Dyski do na-
grywania, Płyty kompaktowe, Płyty gramofonowe, Taśmy 
audio, Kasety magnetofonowe, Taśmy wideo, Dyski lasero-
we, Płyty kompaktowe - interaktywne dyski CD-ROM, Cyfro-
we dyski wideo, Aparaty i narzędzia komunikacyjne, Telefo-
ny, Mobilne urządzenia telefoniczne, Ładowarki, Ładowarki 
do telefonów komórkowych, Zestawy bezprzewodowe 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier kom-
puterowych do użycia na telefonach komórkowych i prze-
nośnych, Szafy karaoke, Części i osprzęt wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, Nagrane płyty kompaktowe, płyty 
DVD oraz inne nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące 
gry, Dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do po-
bierania, Nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne 
do pobierania, Dyski wideo i publikacje elektroniczne do po-
bierania, 38 Usługi nadawania programów telewizyjnych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Te-
lewizja kablowa, Łączność telefoniczna, Interaktywne usługi 
telefoniczne, Usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez 
telefon, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radio-
wych, telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, 
mikrofal i sieci elektrycznej, Usługi telefoniczne, 41 Usługi 
rozrywkowe, Publikowanie, rozrywka, Usługi rozrywkowe 
w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, 
satelitarnych i internetowych, Produkcja, prezentacja i wy-
pożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów 
kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, sateli-
tarnej oraz nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnianie 
programów internetowych nie do pobrania, Interaktywne 
konkursy telefoniczne, Zapewnianie i dostarczanie rozrywki 
za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, 
telefonu, sieci komputerowej i Internetu, Organizowanie 
spektakli, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych 
spektakli, filmów, występów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Radiowe programy 
rozrywkowe, Telewizyjne programy rozrywkowe, Rozryw-
ka kinowa, Rozrywka teatralna, Pokazy gier, Usługi rozrywki 
telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności, 
Rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów ko-
mórkowych, Gry internetowe, Obsługa loterii i gier loso-
wych, Usługi w zakresie gier rozrywkowych, Obsługa kasyn, 
Obsługa salonów gier, Usługi kasyna, Gry karciane i turnieje 
w kasynach, Zawody, konkursy, gry i lub widowiska, Loterie, 
Świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług 
na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunika-
cję satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne 
media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo, elektro-
nicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on-li-
ne oraz za pośrednictwem telewizji, Organizacja, produkcja 
i prezentacja wydarzeń w celach kulturalnych i rozrywko-

wych, Organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja za-
wodów, konkursów, gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, 
wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicz-
nych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedstawień 
na żywo i imprez z udziałem publiczności, Organizacja, pro-
dukcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci 
komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych 
i/lub edukacyjnych, Udostępnianie gier za pośrednictwem 
telefonów komórkowych lub sieci komputerowych, Zapew-
nianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących 
rozpoznawanie głosu, Konkursy i quizy udostępniane przez 
telefony i telefony komórkowe, Prowadzenie i organizacja 
konkursów przez telefon, Konkursy, quizy i loterie udostęp-
niane on-line.

(210) 540605 (220) 2022 03 04
(731) NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Bar Rascal
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej napojów alkoholowych, w tym wina, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, Usługi importu napo-
jów alkoholowych, w tym wina, 41 Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Degustacje win [usługi eduka-
cyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], 43 Serwowanie 
napojów alkoholowych, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji.

(210) 540606 (220) 2022 03 04
(731) NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Natural Rascal
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, 
35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurto-
wej napojów alkoholowych, w tym wina, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, Usługi importu napojów alkoholo-
wych, w tym wina, 41 Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Degustacje win [usługi edukacyjne], Degusta-
cje win [usługi rozrywkowe], 43 Serwowanie napojów alko-
holowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji.

(210) 540618 (220) 2022 03 04
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.11, 24.15.01, 26.13.99
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz do urzą-
dzeń mobilnych służące do archiwizacji i przechowywania 
wiadomości email, Oprogramowanie komputerowe oraz 
do urządzeń mobilnych służące do przechowywania danych 
oraz dokumentów elektronicznych, 42 Archiwizowanie wia-
domości email: przechowywanie zarchiwizowanych wiado-
mości email, Przechowywanie danych elektronicznych, Prze-
chowywanie dokumentów elektronicznych.

(210) 540629 (220) 2022 03 04
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mail Backup

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 24.15.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz do urzą-
dzeń mobilnych służące do archiwizacji i przechowywania 
wiadomości email, Oprogramowanie komputerowe oraz 
do urządzeń mobilnych służące do przechowywania danych 
oraz dokumentów elektronicznych, 42 Archiwizowanie wia-
domości email, Przechowywanie zarchiwizowanych wiado-
mości email, Przechowywanie danych elektronicznych, Prze-
chowywanie dokumentów elektronicznych.

(210) 540646 (220) 2022 03 07
(731) HU YUFENG, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOODA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt 
do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali-
zacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nur-
kowania, Przyrządy do nurkowania.

(210) 540647 (220) 2022 03 04
(731) SUNERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) sunergo
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 37 Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Naprawa urządzeń 
elektrycznych, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych, Usługi doradcze związane z wytwarza-
niem energii elektrycznej.

(210) 540658 (220) 2022 03 04
(731) HEATERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) heatergo
(510), (511) 11 Instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje 
gazowe, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,  
37 Budowa rurociągów, Usługi w zakresie wykopywania.

(210) 540735 (220) 2022 03 08
(731) PĘCZEK ANNA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA ZIMNO LODY RZEMIEŚLNICZE

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody jadalne, lody mleczne, 
sorbety. mrożone jogurty, kawa, herbata, kakao, lody włoskie, 
wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, gorąca cze-
kolada, masła, pasty orzechowe, kremy orzechowe, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, lodziarnie, kawiarnie, pącz-
karnie, piekarnie, cukiernie, punkty małej gastronomii.

(210) 540737 (220) 2022 03 09
(731) TRACZ JACEK, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pani Pudełko DIETY-CATERING. TWOJA ZDROWA 

DOSTAWA

(531) 02.09.08, 05.09.17, 27.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cyjne, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Przy-
gotowywanie i sprzedaż posiłków pakowanych, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering).

(210) 540739 (220) 2022 03 08
(731) TWINS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWINS SPORT
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(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 27 Dywany, chodniki i maty, Maty, Maty anty-
poślizgowe, Maty do jogi, Maty gimnastyczne, Maty tatami, 
Maty z trzciny, Podkładki pod dywany, Pokrycia podłogowe, 
Pokrycia podłogowe winylowe, 28 Amunicja do broni pa-
intballowej jako artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, 
Artykuły gimnastyczne dla niepełnosprawnych, Balony, Bąki 
jako zabawki, Bloki startowe jako artykuły sportowe, Bob-
sleje, Bodyboard, Broń harpunowa jako artykuły sportowe, 
Broń paintballowa jako artykuły sportowe, Broń zabawko-
wa, Bumerangi, Bumpery jako talerze gimnastyczne, Chusty 
do jogi, Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski 
surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Drążki gimna-
styczne, Dyski latające, Dyski sportowe, Ekrany maskujące 
jako artykuły sportowe, Ekspandery jako sprzęt do ćwiczeń, 
Gry, Gry polegające na budowaniu, Gry z obręczami, Hantle, 
Hulajnogi jako zabawki, Huśtawki, Igły do pompek do pom-
powania piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, 
Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maty do ćwiczeń 
sportowych, Maty z zabawkami dla niemowląt, Nagolenniki 
jako artykuły sportowe, Nakolanniki jako artykuły sportowe, 
Ochraniacze jako części strojów sportowych, Ochraniacze 
genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochra-
niacze na łokcie jako artykuły sportowe, Pasy do pływania, 
Pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, Pasy 
na talię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania jako gry, Proce 
jako artykuły sportowe, Przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
Sanki jako artykuły sportowe, Siatki do sportów, Stacjonarne 
rowery treningowe, Suspensoria dla sportowców, Trampoli-
ny, Trampoliny jako artykuły sportowe, Uprząż wspinaczko-
wa, Urządzenia zaciskowe jako sprzęt do wspinaczki górskiej, 
Worki treningowe, Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycz-
nej, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktuali-
zacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosz-
tów, Badania biznesowe, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw skle-
powych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Mar-
keting ukierunkowany, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie targów handlowych, Po-
kazy towarów, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów 
fitness, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodar-
czą w zakresie klubów fitness, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą w zakresie fitness, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilo-
wanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketin-
gowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przepro-
wadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso-
nelu, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Rekla-
my telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie 
reklam, Telemarketing, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Sprzedaż, reklama i promocja: odzieży, nakryć głowy, arty-
kułów sportowych, strojów sportowych, czapek, czapeczek 

sportowych, topów sportowych, podkoszulków sportowych, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające 
nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach 
i hurtowniach, poprzez internet z wyrobami budowlanymi, 
metalowymi, z tworzyw sztucznych, tekstylnymi, ze sprzę-
tem i wyrobami do użytku sportowego, także z przeznacze-
niem dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności: Amu-
nicja do broni paintballowej jako artykuły sportowe, Artykuły 
gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne dla niepełnospraw-
nych, Balony, Bąki jako zabawki, Bloki startowe jako artykuły 
sportowe, Bobsleje, Bodyboard, Broń harpunowa jako arty-
kuły sportowe, Broń paintballowa jako artykuły sportowe, 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Bumpery jako talerze gimna-
styczne, Chusty do jogi, Deski do paddleboardingu, Deski 
do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek 
do gry, Drążki gimnastyczne, Dyski latające, Dyski sportowe, 
Dywany, chodniki i maty, Ekrany maskujące jako artykuły 
sportowe, Ekspandery jako sprzęt do ćwiczeń, Gry, Gry po-
legające na budowaniu, Gry z obręczami, Hantle, Hulajnogi 
jako zabawki, Huśtawki, Igły do pompek do pompowania 
piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, Maty, Maty antypoślizgowe, 
Maty do ćwiczeń sportowych, Maty do jogi, Maty gimna-
styczne, Maty tatami, Maty z trzciny, Maty z zabawkami dla 
niemowląt, Nagolenniki jako artykuły sportowe, Nakolanniki 
jako artykuły sportowe, Obuwie gimnastyczne, Ochrania-
cze jako części strojów sportowych, Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie 
jako artykuły sportowe, Odzież gimnastyczna, Pasy do pły-
wania, Pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sporto-
we, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania jako gry, 
Piłki, Podkładki pod dywany, Pokrycia podłogowe, Pokrycia 
podłogowe winylowe, Proce jako artykuły sportowe, Przy-
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rolki do stacjonar-
nych rowerów treningowych, Sanki jako artykuły sportowe, 
Sanki do jazdy na stojąco, Siatki do sportów, Skakanki, Sto-
jaki, Stacjonarne rowery treningowe, Suspensoria dla spor-
towców, Torby gimnastyczne, Trampoliny, Trampoliny jako 
artykuły sportowe, Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia zaci-
skowe jako sprzęt do wspinaczki górskiej, Worki treningowe, 
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, 41 Chronome-
traż imprez sportowych, Doradztwo zawodowe w zakresie 
treningu fitness, Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, 
Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, w tym fitness, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenie z zakresu 
fitness, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness, Trening 
fitness, Wypożyczanie sprzętu sportowego, w tym sprzętu 
do fitness-u, z wyjątkiem pojazdów, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego do ćwiczeń fitness, Usługi oceny w zakre-
sie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenera 
osobistego jako trening sprawności fizycznej, Usługi trenerskie, 
w tym w zakresie fitness-u, Usługi treningu fitness dla osób nie-
pełnosprawnych, Wynajmowanie obiektów sportowych.

(210) 540741 (220) 2022 03 09
(731) DENTISTICA I.M. PELC SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DENTISTICA Profesjonalna opieka dentystyczna

(531) 02.09.10, 26.11.13, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi denty-
styczne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, Usługi protetyki stomato-
logicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii im-
plantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji 
zębów, Usługi stomatologiczne.

(210) 540743 (220) 2022 03 09
(731) STYKA JACEK BATNA CONSULTING, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dom4.pl nieruchomości

(531) 27.05.01, 27.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi promocji i reklamy 
on-line, Doradztwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi agencji reklamowej, Usługi 
marketingowe, prowadzenie kampanii reklamowych, Dzia-
łania public relations polegające na kreowaniu wizerunku 
firmy lub organizacji, Udostępnianie miejsc na reklamy w bu-
dowanych i administrowanych nieruchomościach, Admini-
strowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, 36 Usługi pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Analizy ekonomiczne 
i finansowe, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Usługi agencji nieruchomości, Wynajem domów, wyna-
jem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych.

(210) 540746 (220) 2022 03 09
(731) VOLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLT POLSKA

(531) 24.17.25, 27.05.01, 26.02.16, 29.01.12
(510), (511) 7 Zasilacze awaryjne UPS [maszyny] do wytwa-
rzania prądu elektrycznego, Zasilacze elektryczne [genera-
tory], Akumulatory hydrauliczne, Elektryczne przetwornice 
jednotwornikowe, Konwertory katalityczne, Konwertory kata-
lityczne do silników elektrycznych i silników, Konwertory pa-
liwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Gene-
ratory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 
Silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków po-
wietrznych i łodzi, Pompy do instalacji grzewczych, Spawar-
ki, Spawarki elektryczne, 9 Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze 
wysokonapięciowe, Zasilacze sieciowe [baterie], Zasilacze na-
pięcia stabilizowanego, Zasilacze prądu stałego, Zasilacze sie-

ciowe [transformatory], Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, 
Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Elektroniczne zasilacze, 
Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze 
UPS], Zasilacze awaryjne do komputerów, Stabilizatory napię-
cia, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory zapłonowe, Baterie 
akumulatorowe litowe, Akumulatory, elektryczne, do pojaz-
dów, Prostowniki, Przetwornice jednotwornikowe, Inwer-
tery elektryczne, Przemienniki [inwertery], Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Regulatory napięcia, Regulatory elektryczne, 
Kontrolery i regulatory, Termostaty elektryczne, Termostaty 
pokojowe, Czujniki ciepła [termostaty], Regulatory termicz-
ne [termostaty], 11 Lampy elektryczne, Lampy słoneczne, 
Lampy LED, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Przenośne 
lampy [oświetleniowe], Lampy na energię słoneczną, Prze-
nośne lampy ręczne [oświetleniowe], Urządzenia sterujące 
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Czujniki 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników central-
nego ogrzewania, Regulatory temperatury [zawory termosta-
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewacze 
powietrza, Rury oświetleniowe będące częściami urządzeń 
zabijających owady, Systemy nawadniania kropelkowe-
go, Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania 
w ogrodnictwie, Zraszacze [automatyczne instalacje] do na-
wadniania kwiatów i roślin, Systemy zraszające do nawadnia-
nia trawników, Wentylatory elektryczne, Przenośne wentyla-
tory elektryczne, Wentylatory do użytku domowego, Wen-
tylatory osiowe, Nawilżacze powietrza, Grzejniki elektryczne, 
21 Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkodników, 
Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków, Ultra-
dźwiękowe odstraszacze komarów, 39 Logistyka transportu, 
Spedycja, Spedycja towarów, Spedycja towarów drogą lądo-
wą, Spedycja towarów drogą powietrzną, Spedycja ładunków 
drogą morską, Usługi spedycji, Usługi agencji spedycyjnej.

(210) 540747 (220) 2022 03 09
(731) MUCHA WIESŁAW PPHU MEBLI TAPICEROWANYCH 

KANITA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANITA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Meble.

(210) 540748 (220) 2022 03 09
(731) SEREK RAFAŁ, Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ KIEROWCA TAXI

(531) 26.04.02, 26.07.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport pasażerski, Usługi taksówek.
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(210) 540751 (220) 2022 03 09
(731) SAS-BADOWSKI MACIEJ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU 1 29 300

(531) 26.03.12, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Ad-
ministrowanie inwestycjami, Administrowanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi 
nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nie-
ruchomości], Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, 
Zarządzanie domami, Zarządzanie finansowe projektami bu-
dowlanymi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji bu-
dynków, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Finansowanie nieruchomości, Ocena i wycena nie-
ruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące wyceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi wyce-
ny nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Wycena nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, 41 Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja [nauczanie], Edukacja 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły wyższe, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły średnie wyższego poziomu, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Prowadzenie kursów 
nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, Zapewnianie 
testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, Usługi 
szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi 
edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania kom-
puterowego, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Kursy szkolenio-
we w zakresie oprogramowania komputerowego, Szkolenia 
komputerowe, Organizowanie i obsługa konferencji, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie książek i recenzji, Organizacja i prze-
prowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, Tłumaczenia, Badania edukacyjne, 
42 Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Oceny 
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Badania 
w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, Badania 
i analizy naukowe, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Przemysłowe analizy i usługi badawcze.

(210) 540752 (220) 2022 03 09
(731) CHECKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) checking

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, 36 Usługi do-
radztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Przygotowywanie rapor-
tów finansowych związanych z finansowaniem projektów 
budowlanych, Sporządzanie raportów finansowych w za-
kresie projektów budowlanych, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa autostrad, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
dróg, Budowa jezdni, Budowa nieruchomości komercyjnych, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nierucho-
mości przemysłowych, Budownictwo, Doradztwo dotyczą-
ce budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo in-
żynieryjne [budownictwo], Doradztwo inżynieryjne (usługi 
budowlane), Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, 
Rozbiórka zakładów przemysłowych, Burzenie konstrukcji, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Usługi budow-
lane, Konserwacja budynków, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Usługi doradcze związane z wy-
burzaniem budynków, 42 Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, Opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Opracowywanie pro-
jektów budowlanych, Doradztwo techniczne, Projektowanie 
techniczne, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi 
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
Architektura, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Ba-
dania techniczne, Przygotowywanie raportów technicznych, 
45 Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowa-
nie technologii.

(210) 540753 (220) 2022 03 09
(731) KAMIŃSKA IWONA STAJNIA ALPAKA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ALPAKA pokochaj świat

(531) 03.02.13, 03.02.24, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, 44 Hodowla zwierząt.
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(210) 540754 (220) 2022 03 09
(731) KEMPKA MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) shoppermark
(510), (511) 35 Badania rynku i analizy biznesowe, Badania 
rynku i badania marketingowe, Badania rynku do celów 
reklamowych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 540756 (220) 2022 03 09
(731) LIGA OCHRONY PRZYRODY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGA OCHRONY PRZYRODY

(531) 03.04.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa 
obiektów publicznych, Zagospodarowywanie gruntu pod za-
budowę, Przygotowywanie terenu pod budowę, Oczyszcza-
nie terenu, Montaż ogrodzeń, 41 Usługi wydawnicze, Usługi 
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Organizowanie wycieczek do celów szkole-
niowych, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, 42 Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Usługi 
badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze 
związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, 
Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, 
Usługi opracowywania projektów technicznych.

(210) 540759 (220) 2022 03 09
(731) POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PISKP Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Informacja o działalności gospodarczej i infor-
macja handlowa, Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie informacji ekono-
micznej dla celów działalności gospodarczej, Badania rynkowe, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Gromadzenie 
informacji dla firm, Gromadzenie informacji w zakresie badań 
rynkowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodar-
czej związane z osiągnięciami firm, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usłu-

gi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodar-
czej, 41 Publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), Publikacja gazet elektronicznych online, Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, Kursy korespondencyjne, Udo-
stępnianie kursów korespondencyjnych, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi na-
uki na odległość świadczone online, Organizacja webinariów, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie i prze-
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi rozrywkowe, Usługi rekreacyjne, Usługi w zakresie kultury, 
Doradztwo zawodowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie badań 
technicznych, Projektowanie naukowe i technologiczne, Usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Od-
twarzanie baz danych, Udostępnianie informacji online w za-
kresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Doradztwo 
w zakresie komputerowych programów baz danych, Usługi 
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem da-
nych, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Wynajmowanie 
serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, 45 Usługi prawne, 
Doradztwo prawne, Usługi prawne w zakresie mediacji.

(210) 540760 (220) 2022 03 09
(731) RASIŃSKI MACIEJ, RASIŃSKI SZYMON AKLI  

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) A/C TO GO
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do użytku jako czynni-
ki chłodzące, Gazy do użytku w aerozolach, Gazy do użytku 
w systemach chłodniczych, Mieszanki uszczelniające [che-
miczne] do uszczelniania silników, 11 Urządzenia klimatyza-
cyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, Kli-
matyzacja do użytku w transporcie, Instalacja klimatyzacyjna 
do pojazdów, Instalacje klimatyzacyjne do samochodów.

(210) 540762 (220) 2022 03 09
(731) HULBERT DARREN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BO
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restau-
racyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Snack-bary, Usługi kateringowe, Usługi kateringo-
we w zakresie zaopatrzenia w żywność.

(210) 540763 (220) 2022 03 09
(731) HULBERT DARREN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bŏ
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restau-
racyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Snack-bary, Usługi kateringowe, Usługi kateringo-
we w zakresie zaopatrzenia w żywność.

(210) 540764 (220) 2022 03 10
(731) WEISS JAROSŁAW, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stylweiss SZTUKA PROMOCJI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Opracowanie koncepcji mar-
ketingowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe, Usługi agencji marketingowych.

(210) 540766 (220) 2022 03 10
(731) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh! so you

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 35 Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów 
reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję mate-
riałów drukowanych i konkursy promocyjne, Reklamowych 
(Rozpowszechnianie ogłoszeń -), Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz 

osób trzecich przez Internet, Usługi reklamowe w zakresie re-
klamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji 
masowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Usługi informacyjne 
w zakresie rynku konsumentów, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Badania marketingowe w dziedzinie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji 
urody, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, 38 Udostępnianie komputerowej 
bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych onli-
ne, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] 
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do plat-
form w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i por-
tali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform inter-
netowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie 
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Za-
pewnianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostę-
pu do witryn elektronicznych, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do wyszukiwarek, 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenie zaawansowane, 
Wyznaczanie standardów szkoleń, Organizowanie semina-
riów szkoleniowych, Organizowanie programów szkolenio-
wych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Publikowanie 
podręczników szkoleniowych, Szkolenie i instruktaż, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie w zakresie higieny, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych 
dotyczących stylu i mody, 44 Doradztwo dotyczące kosme-
tyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków.

(210) 540768 (220) 2022 03 10
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) APSEMID
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwnadciśnieniowe, 
Leki przeznaczone do leczenia chorób sercowo-naczynio-
wych i mózgowo-naczyniowych, Leki sercowo-naczyniowe 
do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Leki ser-
cowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowego, 
Leki wzmacniające, Leki przeciwzakrzepowe, Leki pomocni-
cze [wspierające] do celów medycznych, Moczopędne pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty na drogi moczowe, Środki 
moczopędne, Mieszaniny do leczenia powiązanych syndro-
mów płucnych.

(210) 540778 (220) 2022 03 09
(731) FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

SIATEX, Zamość
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SX SIATEX ART

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe.

(210) 540782 (220) 2022 03 10
(731) WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08
(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 od-
dzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, środki i pły-
ny antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych 
z form, 4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje 
ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje 
zwilżające, 35 Pokazy towarów, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk-
cja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie działalnością gospodarczą.

(210) 540784 (220) 2022 03 10
(731) BERRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzchowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Berries Polska

(531) 01.15.15, 05.07.21, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Napoje bezal-
koholowe, Napoje owocowe.

(210) 540786 (220) 2022 03 10
(731) KOWALSKI PATRYK, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Pyzi Pyzi

(531) 27.05.01, 26.01.14, 02.01.11
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Czekolada, 41 Szkole-
nia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi restauracyjne, 
Kawiarnie, Usługi kawiarni, Przygotowywanie posiłków, Ka-
feterie [bufety], Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 540788 (220) 2022 03 10
(731) LACH PAWEŁ, Barwałd Średni 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PA-MA-MEBLE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.06, 12.01.01, 26.01.16
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 540794 (220) 2022 03 10
(731) WERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) WERTIS
(510), (511) 7 Urządzenia do obróbki maszynowej, Młoty 
elektryczne, Wkrętarki elektryczne, Wiertarki elektryczne, 
Szlifierki, Śrubokręty elektryczne, Maszyny do cięcia, Piły 
elektryczne, Klucze nasadowe, Noże elektryczne, Elektrycz-
ne urządzenia do lutowania, Dłuta, Maszyny do gwintowa-
nia, Brzeszczoty do pił maszynowych, Prostownice do arku-
szy metali, Świdry [maszyny], Generatory, Generatory prądu, 
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Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe pneumatyczne, 
Pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, Pistolety 
do malowania, Narzędzia do frezowania, 8 Narzędzia ręczne 
budowlane do naprawy i konserwacji, Młotki, Wiertarki ręcz-
ne, Ręcznie obsługiwane szlifierki, Śrubokręty, Piły ręczne, 
Klucze [narzędzia], Brzeszczoty do pił ręcznych, Imadła, Pil-
niki [narzędzia], Przebijaki [narzędzia], Świdry, Strugi, Tarniki, 
tarki [narzędzia ręczne], Narzędzia ręczne do zdejmowania 
izolacji, Nożyce do cięcia metalu [nożyce do blachy], Klucze 
płaskie, Klucze oczkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z narzędziami ręcznymi, narzędziami napędza-
nymi silnikowo, olejami do silników samochodowych i kani-
strami na benzynę, materiałami budowlanymi, rządzeniami 
i przyrządami do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ręcz-
nymi, narzędziami napędzanymi silnikowo, olejami do silni-
ków samochodowych i kanistrami na benzynę, materiałami 
budowlanymi, rządzeniami i przyrządami do przewodzenia, 
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i re-
gulacji energii elektrycznej.

(210) 540795 (220) 2022 03 10
(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MAMAMI
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy.

(210) 540815 (220) 2022 03 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SCIENCE-SEI
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 540816 (220) 2022 03 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP SCIENCE-SEI
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 540823 (220) 2022 03 10
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA PIĄTKA

(531) 24.01.05, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Mydła, Środki do czyszczenia toalet, chromu, 
rąk, zębów, dywanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, Preparaty do czyszczenia szkła, podłóg, tapet, tkanin, 
protez zębowych, Preparaty do czyszczenia do celów hi-
gieny osobistej, Preparaty do szorowania, Środki i preparaty 

do polerowania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki od-
świeżające powietrze, Środki do polerowania podłóg i me-
bli, Preparaty do prania, Detergenty do użytku domowego , 
5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny, 
żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybak-
teryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chus-
teczki nasączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, 
w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, 
mydeł i sprayów, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzch-
ni, Środki do zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze 
(inne niż mydło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, Produkty-chemiczne do celów 
medycznych o działaniu profilaktycznym, Produkty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do ce-
lów medycznych, Dermokosmetyki do celów leczniczych, 
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty 
lecznicze i odkażające, Preparaty-bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych 
przez bakterie, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie budowa-
nie świadomości społeczeństwa poprzez edukację i udo-
stępnianie informacji dzieciom na temat zdrowia, higieny 
i dezynfekcji, Szkolenia edukacyjne, Pokazy edukacyjne, 
Publikowanie tekstów i materiałów edukacyjnych, Usługi do-
radztwa edukacyjnego.

(210) 540824 (220) 2022 03 10
(731) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZYNfEKCJA tak, ale nie byle jak

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Mydła, Środki do czyszczenia toalet, chromu, 
rąk, zębów, dywanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, Preparaty do czyszczenia szkła, podłóg, tapet, tkanin, 
protez zębowych, Preparaty do czyszczenia do celów hi-
gieny osobistej, Preparaty do szorowania, Środki i preparaty 
do polerowania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki od-
świeżające powietrze, Środki do polerowania podłóg i me-
bli, Preparaty do prania, Detergenty do użytku domowego, 
5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny, 
żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybak-
teryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chus-
teczki nasączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, 
w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, 
mydeł i sprayów, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzch-
ni, Środki do zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze 
(inne niż mydło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne 
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o działaniu profilaktycznym, Produkty-chemiczne do celów 
medycznych o działaniu profilaktycznym, Produkty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do ce-
lów medycznych, Dermokosmetyki do celów leczniczych, 
Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty 
lecznicze i odkażające, Preparaty-bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych 
przez bakterie, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie budowa-
nie świadomości społeczeństwa poprzez edukację i udo-
stępnianie informacji dzieciom na temat zdrowia, higieny 
i dezynfekcji, Szkolenia edukacyjne, Pokazy edukacyjne, 
Publikowanie tekstów i materiałów edukacyjnych, Usługi do-
radztwa edukacyjnego.

(210) 540825 (220) 2022 03 10
(731) LCL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LCL RENT

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Pojazdy - wypożyczenie, doręczanie paczek 
przez kuriera, dostarczanie pojazdów, dostarczanie towarów, 
dzierżawa magazynów, dzierżawa samochodów ciężaro-
wych, holowanie, magazynowanie, organizowanie rozładun-
ku towarów, pakowanie, usługi transportu związane z trans-
portem i magazynowaniem.

(210) 540827 (220) 2022 03 10
(731) MEDITEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, organizowanie 
konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konfe-
rencji i sympozjów medycznych w dziedzinie nauk medycz-
nych, organizowanie i prowadzenie sympozjów naukowych, 
organizowanie sympozjów edukacyjnych, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), medyczne 
usługi edukacyjne, usługi edukacji medycznej, warsztaty 
w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, 
kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe, kursy instruk-
tażowe, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 44 Usługi 
ultrasonograficzne dla celów medycznych, kliniki medyczne, 
szpitale, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, 
placówki opieki medycznej, opieka pielęgniarska, usługi te-
lemedyczne, badania medyczne, medyczne badania osób, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji w za-

kresie wypożyczenia maszyn i aparatury medycznej, usługi 
opieki medycznej, usługi oceny medycznej, usługi pomocy 
medycznej, świadczenie pomocy medycznej, usługi porad-
nictwa medycznego, organizowanie leczenia medycznego, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, zapewnianie leczenia 
medycznego, usługi obrazowania medycznego, usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia.

(210) 540846 (220) 2022 03 11
(731) FÜZESI JÓZSEF, Pécel, HU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitavape

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne, Papierosy elektro-
niczne do użytku jako alternatywa dla tradycyjnych papiero-
sów, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz 
aromaty i płyny do nich, Płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Waporyzato-
ry dla palaczy, do stosowania doustnego, Inhalatory do stoso-
wania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami elektronicz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami 
elektronicznymi do użytku jako alternatywa dla tradycyjnych 
papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wapo-
ryzatorami osobistymi i papierosami elektronicznymi oraz 
aromatami i płynami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płynami do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierającymi aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z waporyzatorami dla palaczy, do sto-
sowania doustnego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z inhalatorami do stosowania jako alternatywa dla papierosów 
tytoniowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papie-
rosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z papierosami elektronicznymi do użytku jako alternatywa dla 
tradycyjnych papierosów, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z waporyzatorami osobistymi i papierosami elektronicz-
nymi oraz aromatami i roztworami do nich, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z płynami do elektronicznych papie-
rosów [e-płyn] zawierającymi aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z waporyzatorami dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z inhalatorami do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
w związku z papierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej online w związku z papierosami elektroniczny-
mi do użytku jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online w związku z waporyzato-
rami osobistymi i papierosami elektronicznymi oraz aromata-
mi i roztworami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej online 
w związku z płynami do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierającymi aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online w związku z waporyzatorami dla palaczy, 
do stosowania doustnego, Usługi sprzedaży detalicznej online 
w związku z inhalatorami do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych.



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 101

(210) 540847 (220) 2022 03 11
(731) WACHOWICZ SZYMON, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HB herbiotic
(510), (511) 5 Dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy die-
ty dla ludzi, Suplementy ziołowe, Środki spożywcze.

(210) 540857 (220) 2022 03 13
(731) KUŚMIDER ALEKSANDRA, Słomiana
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja [na-
uczanie], Organizacja egzaminów [edukacja], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie semina-
riów związanych z edukacją, Sympozja związane z edukacją, 
Usługi szkół [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka/edukacja].

(210) 540861 (220) 2022 03 14
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IBUNOVEN ZATOKI
(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-
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) 540863 (220) 2022 03 14
(731) BIOELEKTRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bioelektra Group
(510), (511) 7 Sortowniki odpadów, Rozdrabniarki odpa-
dów, Prasy do odpadów, Przetworniki odpadów [maszy-
ny], Obrabiarki do usuwania odpadów, Maszyny do roz-
drabniania odpadów, Maszyny do ekstrakcji odpadów, 
Maszyny do sortowania odpadów, Maszyny do usuwania 
odpadów, Urządzenia do separacji śmieci i odpadów, Ma-
szyny do transportu odpadów i śmieci, 40 Odpadki i od-
pady Recykling, Przetwarzanie odpadów, Recykling od-
padów, Spalanie odpadów, Usuwanie odpadów obróbka 
odpadów, Obróbka odpadów, Niszczenie odpadów, Recy-
kling odpadków i odpadów, Obróbka odpadów przemy-
słowych, Obróbka recykling odpadów, Recykling i uzdat-
nianie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Pozyskiwa-
nie materiałów z odpadów, Recykling odpadów i śmieci, 
Obróbka przetwarzanie odpadów, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Spalanie śmieci 
i odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 42 Badania 
z zakresu analizowania odpadów, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Badania technologiczne, Technologiczne ba-
dania projektowe.

(210) 540867 (220) 2022 03 14
(731) BŁASZCZYK MATEUSZ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFUMUM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.01, 26.05.06, 26.11.13
(510), (511) 3 Środki zapachowe do samochodów, Zapachy, 
Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, Dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, 4 Świece zapachowe.

(210) 540869 (220) 2022 03 11
(731) WIERZBICKI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI 

I SYNDYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W WIERZBICKI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI 
I SYNDYCY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodar-
czej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie 
biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Informacja o działalności gospodarczej, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsię-
biorstw, Statystyczne zestawienia, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, Usługi marketingowe, Usługi przetwarzania danych 
[czynności biurowe], Usługi sekretarskie, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Wyceny handlowe, 36 Analizy 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie długów, Inwestycje finansowe, Opracowywanie 
kosztorysów do celów wyceny kosztów, Transakcje finansowe, 
Usługi badań dotyczących finansów, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, Wycena finansowa [ubezpieczenia, banko-
wość, nieruchomości], Zarządzanie finansami, Zarządzanie nie-
ruchomością, 45 Badania prawne, Doręczanie pism i orzeczeń 
w postępowaniu sądowym, Monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Usługi adwo-
kackie, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 540870 (220) 2022 03 11
(731) ŚWIERNIAK ZOFIA BIURO RACHUNKOWE ZO-FIN-KA, 

Gryfino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITAJ ZDROWIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 05.05.19, 
05.05.20, 05.05.16

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w od-
niesieniu do żywności, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przy-
gotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
żywność, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji napo-
jów, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, Informacja handlowa, Udostępnianie informa-
cji handlowych, Dostarczanie informacji handlowych, Udzie-
lanie informacji handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów han-
dlowych, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Reklama 
i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następują-
cych towarów: napoje bezalkoholowe, woda, syrop do lemo-
niady, napoje energetyzujące, syropy do napojów bezalkoho-
lowych, syropy do produkcji lemoniady, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], syrop z czarnej porzeczki, syrop sło-
dowy do napojów, syropy do napojów, syropy do wyrobu 
napojów, syrop z soku z limonki, syropy do wytwarzania na-
pojów bezalkoholowych, syropy do produkcji napojów aro-
matyzowanych owocami, syropy do sporządzania smako-
wych wód mineralnych, syropy i inne preparaty bezalkoholo-
we do sporządzania napojów, syropy do sporządzania napo-
jów na bazie serwatki, soki, soki warzywne, soki aloesowe, 
soki gazowane, napoje zawierające głównie soki owocowe, 
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje 
owocowe i soki owocowe, napoje z sokiem ananasowym, 
soki owocowe [napoje], mieszane soki owocowe, gazowane 
soki owocowe, soki warzywne [napoje], skoncentrowane soki 
owocowe, herbata, herbata rozpuszczalna, herbata chai, her-
bata nienaturalna, herbata mrożona, herbata szałwiowa, mate 
[herbata], herbata oolong, herbata zielona, herbata rooibos, 
herbata czarna [herbata angielska], herbata oolong [herbata 
chińska], herbata czarna, herbata jaśminowa, herbata imbiro-
wa, biała herbata, herbata sfermentowana, herbata w toreb-
kach, herbata Lapsang Souctiong, herbata do zaparzania, 
herbata miętowa, żółta herbata, herbata bezteinowa, herbata 
sypka (nielecznicza -), herbata Earl Grey, japońska zielona her-
bata, herbata chryzantemowa (Gukhwacha), herbata z roz-
marynu, kapsułki z herbatą, herbata z gryki, herbata z rumian-
ku, herbata z liści jęczmienia, herbata z żeńszenia, herbata 
w torebkach (nielecznicza), herbata limonkowa [loomi tea], 
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herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Daije-
eling], herbata z eleuterokoku [Ogapicha], azjatycka herbata 
morelowa [maesilcha], herbata z dzikiej róży, zielona herbata 
w proszku, herbata Oolong w proszku, biała herbata w prosz-
ku, herbata z kwiatu lipy, herbata Tie Guan Yin, czarna herbata 
w proszku, herbata z wodorostów kelp, herbata z żeńszenia 
[insamcha], prażona herbata jęczmienna (mugicha), herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, herbata z białego lotosu  
(Baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeńszenia, chińska 
herbata z kolcowoju [Gugijacha], herbata z korzenia łopianu 
(Wooungcha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata 
mrożona (nie do celów medycznych), herbata z prażonego 
jęczmienia [mugicha], herbata z prażonego ryżu brązowego 
[geimiaicha], yujacha [koreańska herbata miodowo-cytruso-
wa], sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], herba-
ta ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombucha), her-
bata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata ja-
śminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata owocowa 
[inna niż do celów medycznych], kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], herbata jaśminowa w torebkach, inna niż 
do celów leczniczych, herbata o smaku pomarańczowym 
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna 
niż do celów leczniczych], napary ziołowe, herbaty ziołowe 
[napary], ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, prepa-
raty ziołowe do sporządzania napojów, herbaty ziołowe, inne 
niż do celów leczniczych, koncentraty kawy, ziarna kawy, sub-
stytuty kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy 
słodowej, ekstrakty z kawy, mieszanki wyciągów z kawy sło-
dowej i kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], 
palone ziarna kawy, napoje na bazie kawy, napoje sporządza-
ne z kawy, nadzienia na bazie kawy, mieszanki kawy i słodu, 
mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, sub-
stytuty kawy na bazie warzyw, substytut kawy na bazie cyko-
rii, mieszanki kawy słodowej i kakao, napoje mrożone na ba-
zie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje składają-
ce się głównie z kawy, napoje na bazie kawy zawierające 
mleko, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszani-
na esencji i ekstraktów z kawy, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty 
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napo-
jów, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artyku-
łów żywnościowych, syrop stołowy, syrop kukurydziany, sy-
rop czekoladowy, syrop klonowy, syrop spożywczy, syrop 
smakowy, syrop yacon, syrop do naleśników, syropy smako-
we, syropy glukozowe spożywcze, syropy i melasa, lepki sy-
rop skrobiowy (mizuame), syrop skrobiowy [do celów spo-
żywczych], syrop glukozowy do produkcji żywności, syrop 
kukurydziany do celów kulinarnych, syrop z melasy do celów 
kulinarnych, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], syrop 
skrobiowy do celów kulinarnych, syrop z agawy [słodzik natu-
ralny], fasola w syropie cukrowym (amanatto), syrop fruktozo-
wy do wykorzystania w produkcji żywności, babki nasycane 
syropem, z aromatem rumowym [Savarin], słodycze z syropu 
z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, syrop glukozowy 
do użytku jako środek żelujący do żywności, syrop glukozowy 
do użytku jako środek konserwujący do żywności, syropy cze-
koladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, 
syrop glukozowy do użytku jako słodzik do żywności, syrop 
z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syrop glukozo-
wy do użytku jako środek do żywności poprawiający jej struk-
turę, syrop glukozowy do użytku jako środek do żywności 
wspomagający fermentowanie, wzbogacana kasza manna 
[mąka spożywcza], kasza manna [mąka spożywcza], przetwo-
rzona kasza manna, kasza perłowa [przetworzona], kasza bul-
gur, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kuskus [kasza], kasza 

perłowa, kasza manna, ryż, ryż łuskany, ugotowany ryż, ryż 
pełnoziarnisty, ryż prażony, ryż aromatyzowany, smażony ryż, 
ryż, tapioka, ryż błyskawiczny, gotowy ryż, wzbogacony ryż, 
ryż kleisty, mieszanki ryżu, wzbogacony ryż [niegotowany], 
ryż mielony spożywczy, mąka, mąka zbożowe, mąka ziemnia-
czana, mąka spożywcza, mąka roślinna, mąka kukurydziana, 
mąka owsiana, mąka gorczycowa, mąka sojowa, mąka żytnia, 
mąka pszenna, mąka jęczmienna, mąka orzechowa, mąka ry-
żowa, mąka migdałowa, mąka truflowa, makaron jajeczny, 
makaron ziti, suszony makaron, makaron nitki, makaron bły-
skawiczny, makaron pełnoziarnisty, makaron azjatycki, mąka 
do pieczenia, mąka na ciasto, mąka na pizzę, mąka z prosa, 
mąka owsiana spożywcza, mąka razowa nieprzesiana, mąka 
na pączki, mąka z tapioki, prażona mąka zbożowa, kleista 
mąka ryżowa, mąka z ciecierzycy, mąka z soczewicy, mąka 
ze skrobi pszennej, mąka ze skrobi ryżowej, mąka pszenna 
do żywności, mąka gotowa do pieczenia, mąka mieszana 
do żywności, mąka z łzawnicy ogrodowej, mąka gryczana 
do celów spożywczych, mąka kukurydziana do celów spo-
żywczych, mąka spożywcza z nasion oleistych, mąka jęcz-
mienna [do celów spożywczych], mąka sojowa używana 
do żywności, mąka kokosowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, mąka z roślin strączkowych do celów spożyw-
czych, mąka z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, 
płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki śniada-
niowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śnia-
daniowe, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe o smaku mio-
du, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki z naturalnego 
ryżu, płatki owsiane i pszeniczne, płatki śniadaniowe zawiera-
jące miód, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe 
zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające owoce, 
śniadaniowe płatki ryżowe, owsiane (płatki -), płatki owsiane, 
płatki śniadaniowe, płatki pszenne, płatki jęczmienne, płatki 
zbożowe, płatki [owsiane -], płatki kukurydziane, przetworzo-
ne płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, miód, miód naturalny, miód ziołowy, miód truflo-
wy, miód manuka, substytuty miodu, naturalny miód dojrza-
ły, surowe plastry miodu, cukier inwertowany [sztuczny 
miód], cukier, miód, melasa, miód z kocanki, miód [do celów 
spożywczych], słodycze (nielecznicze -) na bazie miodu, słod-
kie pasty do smarowania [miód], miód biologiczny do spoży-
cia przez ludzi, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, 
lodowe słodycze, słodycze lodowe, słodycze gotowane, sło-
dycze nielecznicze, musy (słodycze), słodycze owocowe, 
owocowe (galaretki -) [słodycze], słodycze [cukierki], galaretki 
owocowe [słodycze], słodycze bez cukru, słodycze zawierają-
ce owoce, dropsy owocowe [słodycze], karmelki twarde [sło-
dycze], słodycze do żucia, słodycze z żeńszeniem, słodycze 
słodzone ksylitolem, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukre-
cjowe, słodycze o smaku owocowym, nielecznicze słodycze 
do żucia, nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, słodycze 
o smaku lukrecji, słodycze z gotowanego cukru, nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze], słodycze w postaci musów, 
nielecznicze słodycze w postaci karmelków, nielecznicze sło-
dycze w postaci toffi, słodycze o smaku mięty (nielecznicze -), 
nielecznicze słodycze w postaci nugatu, słodycze na bazie 
mięty [nielecznicze], słodycze miętowe [inne niż do celów 
leczniczych], nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wy-
robów cukierniczych, przyprawy, papryka [przyprawy], przy-
prawy suche, przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], przy-
prawy jadalne, przyprawy spożywcze, przyprawy do piecze-
nia, przyprawy do żywności, przyprawy w proszku, przypra-
wy do pizzy, ziarna sezamu [przyprawy], przyprawy do kuku-
rydzy prażonej, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), mary-
naty zawierające przyprawy, zioła konserwowane [przypra-
wy], chemiczne przyprawy kuchenne, sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, her-
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bata ziołowa [napoje lecznicze], sztuczna herbata [do użytku 
leczniczego], herbata odchudzająca do celów medycznych, 
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, ziołowe maści 
na rany na skórze dla zwierząt domowych, probiotyki (suple-
menty), suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, 
suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, suplementy 
żywnościowe, mineralne suplementy diety, suplementy z sia-
rą, przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplemen-
ty diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
odżywcze, suplementy z wapniem, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suple-
menty diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające 
kazeinę, suplementy diety zawierające alginiany, białkowe su-
plementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające enzy-
my, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z pszenicy, 
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla 
sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy odżyw-
cze w płynie, batony zawierające suplementy odżywcze, su-
plementy diety z chlorelli, suplementy dietetyczne zawierają-
ce luteinę, suplementy dietetyczne koenzymu Q10, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, suplementy diety do użytku dietetycznego, mineral-
ne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety do celów weterynaryjnych, 
suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku me-
dycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, 
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy die-
ty zawierające węgiel aktywny, suplementy diety z kwasem 
foliowym, suplementy żywnościowe w postaci proszku, su-
plementy diety z białek serwatkowych, suplementy diety 
z drożdży piwowarskich, suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, suplementy do żywności dla zwierząt (leczni-
cze), suplementy diety składające się z aminokwasów, suple-
menty diety składające się z witamin, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety stoso-
wane w poście modyfikowanym, suplementy diety popra-
wiające kondycję i wytrzymałość, suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy wita-
minowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy 
odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy od-
żywcze składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety 
składające się głównie z magnezu, suplementy diety składa-
jące się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające 
się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie 
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z że-
laza, suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, za-
wierające żeńszeń, suplementy żywnościowe wspomagają-
ce zdrowie, zawierające czerwony żeńszeń, suplementy diety 
w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczni-
czych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 

z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych w po-
staci przekąsek, suplementy odżywcze ze skrobi przystoso-
wane do celów medycznych, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, syrop na kaszel, 
syropy do użytku farmaceutycznego, probiotyki (suplemen-
ty), kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększają-
ce, kosmetyki do włosów, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki naturalne, sole do kąpieli, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, mieszan-
ki owoców i orzechów, mieszanki do wypieku muffinek, mie-
szanki do wypieku chleba kukurydzianego, preparowane 
(przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, gotowe 
mieszanki do pieczenia, makarony, orzechy, kosmetyki lecz-
nicze, olejki nielecznicze, olejki zapachowe, wosk pszczeli, 
mleczko pszczele do celów medycznych, mleczko pszczele 
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, olejki lecznicze, konopie in-
dyjskie do celów medycznych, wyciągi z ziół leczniczych, 
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, substytuty 
kawy [na bazie zbóż lub cykorii], kit pszczeli, mleczko pszcze-
le, propolis (kit pszczeli) spożywczy, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, przetwo-
rzone nasiona konopi [przyprawy], pszczeli pyłek (materiał 
surowy), nieprzetworzony pyłek pszczeli, rośliny konopi, ko-
nopie, nieprzetworzone, nasiona konopi, nieprzetworzone.

(210) 540872 (220) 2022 03 11
(731) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOZBI POLSKA HURTOWNIA CZESKIEGO PIWA

(531) 05.07.02, 19.07.09, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineral-
ne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, 
Soki, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazo-
wane.

(210) 540873 (220) 2022 03 11
(731) KACZÓWKA MACIEJ, KACZÓWKA TOMASZ 

DOCTOR’S CBD SPÓŁKA CYWILNA, Radłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR’S CBD
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki upiększające, 
Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do użytku osobi-
stego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki w formie olej-
ków, Środki nawilżające [kosmetyki], Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody.

(210) 540874 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VA VELOX ALPHA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 
3D, Drukarki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektrycz-
ne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa 
domowego, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych 
[pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice do chleba, Krajalnice elek-
tryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do mieszania, Maszyny 
do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Ma-
szyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do napełniania bute-
lek, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożyw-
czych, Maszyny do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Ma-
szyny kuchenne, elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsłu-
giwane ręcznie, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elek-
tryczne, Napełniarki, Podgrzewacze wody [części maszyn], Ro-
boty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrab-
niarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku do-
mowego, Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urzą-
dzenia do korkowania butelek, Urządzenia do napowietrzania 
napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia 
do tarcia warzyw, Urządzenia elektromechaniczne do przygo-
towywania żywności, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów 
kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, In-
teraktywne terminale z ekranami dotykowymi, Komputery, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, 
Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, Optyczne no-
śniki danych, Pamięci komputerowe, Platformy oprogramowa-
nia komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt kompu-
terowy, Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania 
danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki, 
świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki do wina, elektryczne, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Frytownice elektryczne, Garnki 

termiczne, elektryczne, Gofrownice elektryczne, Grill, Instala-
cje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Ku-
chenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do celów przemy-
słowych, Kuchenny (Sprzęt -) elektryczny, Lady chłodnicze, 
Lady podgrzewane, Lampy oświetleniowe, Maszyny do spo-
rządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny do wytwa-
rzania lodów, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Pa-
rowary elektryczne, Piece [do wypalania, prażenia], Piece [urzą-
dzenia grzewcze], Piece do pieczenia, Podgrzewacze wody, 
Prasy do tortilli, elektryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, 
elektryczne, Tostery, Urządzenia chłodzące, Urządzenia 
do chłodzenia napojów, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia do odwadniania 
żywności, elektryczne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia do pale-
nia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pie-
czenia i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, Urządze-
nia do schładzania wody, Urządzenia do smażenia gorącym 
powietrzem, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do robie-
nia jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawa-
nia gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wysta-
wowe, Szafki do przechowywania żywności, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki 
chłodnicze, Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, nieelek-
tryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Filtry 
do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, Kruszarki do użytku 
kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli [shake-
ry], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Pod-
grzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Pojem-
niki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektrycz-
ne, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przy-
bory kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, 
Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, Ser-
wisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do picia, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Tace do użytku 
domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów ku-
chennych, Termosy, Termosy do napojów, Ubijaczki nieelek-
tryczne do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna niż 
noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, Algi-
niany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois, nieży-
we, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinar-
nych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, Bulgogi 
(koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Preparaty do produkcji 
-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy 
ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowa-
na], Confity z kaczki, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czo-
snek (Konserwowy -), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, 
Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, 
Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, 
Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Gala-
retki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby 
konserwowane, Guacamole [pasta z awokado], Homary, nie-
żywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta 
z ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, 
Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda 
ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne owady, 
nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, 
Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszo-
na, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój 
mleczny], Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone 
warzywa [kimchi], Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszo-
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ny dorsz], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, 
Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, 
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane 
warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety 
z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], 
Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, 
przetworzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Lan-
gusty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieży-
wy, Łój Spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieży-
we], Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło 
kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, 
Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko 
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, 
Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie 
mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, 
Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona sło-
necznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe 
małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów 
spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej 
rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożyw-
czych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orze-
chy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy lasko-
we, przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne 
przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostry-
gi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owo-
ce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, 
Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, 
Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania 
na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, 
Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, 
Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki je-
dwabnika do spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb 
do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłko-
wy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzyno-
wych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, 
Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, 
Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki 
owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone 
ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów ku-
linarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne 
do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej ku-
kurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, 
Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmie-
tana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie z mięsa, 
ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle kon-
serwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa 
liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Wa-
rzywa w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj kaszanki 
bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konser-

wowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba [skórka z tofu], Zsiadłe 
mleko, Zupy, Zupy (Składniki do sporządzania -), Żelatyna, Żółt-
ka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 32 Aperitify bezal-
koholowe, Barley Wine [piwo], Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) do wy-
twarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, 
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w po-
staci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje ener-
getyzujące, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Na-
poje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napo-
je na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, 
Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, 
bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo 
słodowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezal-
koholowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i lemonia-
dy], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop 
do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), nie-
sfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazo-
wana (Preparaty do produkcji -), Woda litowa, Woda mineralna 
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa,  
33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Al-
koholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe (Esencje -), Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, 
Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój 
alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, 
Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje 
alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Pigu-
ette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, 
Wino, Wódka, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii 
publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, De-
koracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne 
prognozy, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat 
w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Po-
zyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy to-
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warów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i da-
nych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy 
telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów 
Informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporzą-
dzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefonicz-
ne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Tele-
marketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworze-
nie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsię-
biorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi agencji importowo-ekspor-
towych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków tele-
fonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lob-
bingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżer-
skie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi public rela-
tions, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi uma-
wiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usłu-
gi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybu-
torów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wypo-
sażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposaże-
nia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządza-
nie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trze-
cich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie pro-
jektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie kon-

cesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-
dawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora 
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informa-
cja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów te-
lewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żąda-
nie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty 
głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki 
łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekon-
ferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania 
do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferen-
cji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu teleko-
munikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wypo-
życzanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożycza-
nie urządzeń do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, 39 Dostawa towarów, Napełnianie automa-
tów sprzedających, Pakowanie prezentów, Składowanie towa-
rów, Transport, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], 
Usługi transportu samochodami silnikowymi, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamrażarek, 
40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów 
i żywności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi paste-
ryzacji żywności i napojów, Wędzenie żywności, Wypiek chle-
ba na zamówienie, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wy-
pożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, 41 Doradztwo zawo-
dowe, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impre-
sariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi rozrywko-
we, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkolenio-
we zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania 
naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnych, Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudo-
wy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projekto-
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wania stron internetowych, Dostarczanie informacji o techno-
logii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron interne-
towych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola jako-
ści, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monito-
rowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powiela-
nie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowa-
nie komputerów, Projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, Projektowanie opakowań, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszu-
kiwarek Internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompute-
rowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomuni-
kacyjnej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwe-
rów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Informacje i doradztwo w zakresie przygoto-
wywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, 
Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Wynajem 
budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pit-
nej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 540875 (220) 2022 03 11
(731) MALINOWSKA MONIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajla.

(531) 24.17.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja, Wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, In-
formacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Or-
ganizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie zajęć fit-
ness, 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 reklamowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Spraw-
dziany edukacyjne, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyj-
nych, 44 Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Im-
plantacja (wszczepianie) włosów, Manicure, Masaż, Porady 
w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Salony piękno-
ści, Tatuowanie, Usługi farbowania włosów, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi stawiania baniek, Usługi wizaży-
stów, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie 
urządzeń do układania włosów, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia.

(210) 540876 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 
3D, Drukarki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, Elektryczne otwieracze do puszek, Elek-
tryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania 
warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów go-
spodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice do chleba, 
Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, 
elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do mie-
szania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
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ny do napełniania butelek, Maszyny do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny 
do wytwarzania past spożywczych, Maszyny do zamykania 
butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, 
Podgrzewacze wody [części maszyn], Roboty kuchenne, 
elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, 
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż do pojazdów 
lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubi-
jaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do kor-
kowania butelek, Urządzenia do napowietrzania napojów, 
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do tarcia 
warzyw, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowy-
wania żywności, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów 
kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Komputery, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikropro-
cesory, Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, 
Optyczne nośniki danych, Pamięci komputerowe, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarza-
nia danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
Sprzęt komputerowy, Terminale do kart kredytowych, Ukła-
dy scalone, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki 
do wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Fry-
townice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrow-
nice elektryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instala-
cje do dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki 
mikrofalowe do celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt -) 
elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy 
oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Pie-
ce [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Pie-
ce do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tortilli, elek-
tryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, 
Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowa-
nia wody, Urządzenia do odwadniania żywności, elektrycz-
ne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do opiekania 
i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], Urządzenia do palenia kawy, 
Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wysta-
wowe, Szafki do przechowywania żywności, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Bu-
telki chłodnicze, Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Filtry 

do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, Kruszarki do użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli 
[shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Po-
jemniki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
Przybory kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka na słody-
cze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, 
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do pi-
cia, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Tace do użyt-
ku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów 
kuchennych, Termosy, Termosy do napojów, Ubijaczki nie-
elektryczne do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, 
Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois, 
nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów 
kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, 
Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Preparaty 
do produkcji -), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy 
owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapu-
sta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, Czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy -), Daktyle, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
[pasta z awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście ku-
kurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia prze-
tworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, 
konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mró-
wek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszo-
ne kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, 
Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], 
Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawi-
nowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Kre-
wetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, prze-
tworzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój Spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko 
sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetwo-
rzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz koko-
sowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej pal-
mowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy 
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do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oli-
wek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, 
Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta 
z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orze-
chów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pie-
rożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki 
ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez lu-
dzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Pro-
dukty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, 
Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, 
nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane 
pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe, Sma-
lec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki 
(placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja kon-
serwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukury-
dziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Sub-
stytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, 
Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie 
z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, 
Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowa-
ne, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding 
[rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, 
Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba [skór-
ka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki do sporządza-
nia -), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, 
Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholo-
wy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Kok-
tajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Na-
poje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izoto-
niczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na ba-
zie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezal-
koholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo sło-
dowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalko-
holowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do le-
moniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfer-
mentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazo-
wana (Preparaty do produkcji -), Woda litowa, Woda mineral-

na [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe (Esencje -), Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, 
Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik 
[napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, 
Likiery, Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cu-
krowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, Piguette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowa-
nie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierun-
kowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 
Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produk-
cja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-
line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów Informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne ze-
stawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
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wej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu 
handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi public 
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny 
handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotoko-
piarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pra-
cujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o te-
lekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, 
Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w za-
kresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomaga-

ne komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wypożycza-
nie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 Dostawa 
towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie 
prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurier-
skie [wiadomości lub towary], Usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie zamrażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, 
Konserwowanie napojów i żywności, Mrożenie żywności, 
Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Wę-
dzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, Wypoży-
czanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi rozryw-
kowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usłu-
gi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Moni-
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS], Powielanie programów kompute-
rowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowy-
wanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczą-
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cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technolo-
gii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek Interneto-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi 
graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wzor-
nictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie 
żywności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsłu-
gowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi oso-
bistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usłu-
gi restauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożycza-
nie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 540877 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox food

(531) 27.05.01, 29.01.11, 27.05.04, 29.01.06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 
3D, Drukarki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, Elektryczne otwieracze do puszek, Elek-
tryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania 
warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów go-
spodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice do chleba, 
Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, 
elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do mie-
szania, Maszyny d o mineralizacji wody pitnej, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do napełniania butelek, Maszyny do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny 
do wytwarzania past spożywczych, Maszyny do zamykania 
butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, 

Podgrzewacze wody [części maszyn], Roboty kuchenne, 
elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, 
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż do pojazdów 
lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubi-
jaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do kor-
kowania butelek, Urządzenia do napowietrzania napojów, 
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do tarcia 
warzyw, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowy-
wania żywności, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów 
kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Komputery, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikropro-
cesory, Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, 
Optyczne nośniki danych, Pamięci komputerowe, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarza-
nia danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
Sprzęt komputerowy, Terminale do kart kredytowych, Ukła-
dy scalone, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki 
do wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Fry-
townice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrow-
nice elektryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instala-
cje do dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki 
mikrofalowe do celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt -) 
elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy 
oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Pie-
ce [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Pie-
ce do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tortilli, elek-
tryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, 
Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowa-
nia wody, Urządzenia do odwadniania żywności, elektrycz-
ne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do opiekania 
i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], Urządzenia do palenia kawy, 
Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wysta-
wowe, Szafki do przechowywania żywności, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Bu-
telki chłodnicze, Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Filtry 
do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, Kruszarki do użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli 
[shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Po-
jemniki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
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Przybory kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka na słody-
cze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, 
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do pi-
cia, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Tace do użyt-
ku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów 
kuchennych, Termosy, Termosy do napojów, Ubijaczki nie-
elektryczne do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, 
Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois, 
nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów 
kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, 
Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Preparaty 
do produkcji -), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy 
owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapu-
sta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, Czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy -), Daktyle, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
[pasta z awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście ku-
kurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia prze-
tworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, 
konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mró-
wek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszo-
ne kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, 
Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], 
Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawi-
nowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Kre-
wetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, prze-
tworzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój Spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko 
sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetwo-
rzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz koko-
sowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej pal-
mowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oli-
wek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, 
Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 

lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta 
z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orze-
chów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pie-
rożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki 
ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez lu-
dzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Pro-
dukty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, 
Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, 
nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane 
pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skorki owocowe, Sma-
lec, Smażone placuszki t twarogowe, Smażone ziemniaki 
(placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja kon-
serwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukury-
dziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Sub-
stytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, 
Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie 
z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, 
Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowa-
ne, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding 
[rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, 
Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba [skór-
ka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki do sporządza-
nia -), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, 
Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholo-
wy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Kok-
tajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Na-
poje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izoto-
niczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na ba-
zie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezal-
koholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo sło-
dowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalko-
holowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do le-
moniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfer-
mentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazo-
wana (Preparaty do produkcji -), Woda litowa, Woda mineral-
na [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe (Esencje -), Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, 
Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik 
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[napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, 
Likiery, Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cu-
krowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, Piguette (wino z wytłoczyn winogronowych], 
Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowa-
nie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierun-
kowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 
Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produk-
cja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama  
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów Informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne ze-
stawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 

w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu 
handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi public 
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi 
umawiania spotkań [prace biurowej, Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny 
handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotoko-
piarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pra-
cujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o te-
lekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, 
Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w za-
kresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomaga-
ne komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wypożycza-
nie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 Dostawa 
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towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie 
prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurier-
skie [wiadomości lub towary], Usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie zamrażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, 
Konserwowanie napojów i żywności, Mrożenie żywności, 
Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Wę-
dzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, Wypoży-
czanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi rozryw-
kowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usłu-
gi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Moni-
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS], Powielanie programów kompute-
rowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowy-
wanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczą-
cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technolo-
gii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek Interneto-

wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi 
graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wzornic-
two przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie 
żywności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Restauracje samoob-
sługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
Usługi restauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, 
Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypo-
życzanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 540878 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox coffee

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.11, 29.01.06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, 
Maszyny do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pit-
nej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnie-
niowego, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do za-
mykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, 
elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, 
Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki ku-
chenne, elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze wody 
[części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty 
przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrau-
liczne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki 
elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do korko-
wania butelek, Urządzenia do napowietrzania napojów, 
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności, 9 Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użyt-
ku z komputerami, inne niż do gier wideo, Elektryczne urzą-
dzenia kontrolno-sterujące, Interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, Komputery, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych żetonami, Mikroprocesory, Neony reklamowe, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pa-
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mięci komputerowe, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe 
nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Ska-
nery [urządzenia do przetwarzania danych], Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt komputerowy, Ter-
minale do kart kredytowych, Układy scalone, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, Zna-
ki, świecące, 11 Chłodnie, Elektryczne zaparzacze do kawy, 
Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji 
wody, Kuchenny (Sprzęt -) elektryczny, Lady chłodnicze, Lady 
podgrzewane, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Pa-
rowary elektryczne, Podgrzewacze wody, Szafy chłodnicze, 
Szybkowary, elektryczne, Urządzenia chłodzące, Urządze-
nia do chłodzenia napojów, Urządzenia do filtrowania 
wody, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do palenia 
kawy, Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do wy-
twarzania pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorą-
cych i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do gotowa-
nia, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia i ma-
szyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wy-
stawowe, Szafki do przechowywania żywności, Wózki ba-
rowe ruchome do podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butel-
ki, Butelki chłodnicze, Czajniczki do herbaty, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nie-
elektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Kruszarki 
do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do miesza-
nia koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane 
do napojów, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nie-
elektryczne, Pojemniki kuchenne, Przenośne pojemniki 
chłodzące, nieelektryczne, Przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka na her-
batę, Pudełka na słodycze, Pudełka szklane, Serwisy do her-
baty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia 
do picia, Termosy, Termosy do napojów, 30 Czekoladowa 
kawa, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione 
kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kapsułki z kawą, 
Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa liofilizowa-
na, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, 
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, De-
koracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycz-
nej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 

do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukie-
runkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramo-
wania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Orga-
nizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie 
patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsu-
mentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie ze-
znań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Re-
klama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy tele-
wizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów Informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abo-
nentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi 
lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi mene-
dżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowe-
go dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwe-
storów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi fi-
nansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 
dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trze-
cich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakre-
sie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usłu-
gi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywia-
du konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowe-
go, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybuto-
rów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamo-
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wych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie 
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, 
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami re-
fundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o tele-
komunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta 
elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kar-
tek z życzeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyj-
nych dla usług związanych z telezakupami, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja 
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmi-
sja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych 
online, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoławcze [ra-
dio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi 
telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyj-
nej, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika-
cyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomo-
ści i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wy-
najmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smart-
fonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz 
danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 39 Dostawa towarów, Napełnianie automatów 
sprzedających, Pakowanie prezentów, Składowanie towa-
rów, Transport, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], 
Usługi transportu samochodami silnikowymi, Wypożycza-
nie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamraża-
rek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napo-
jów i żywności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi 
pasteryzacji żywności i napojów, Wędzenie żywności, Wy-
piek chleba na zamówienie, Wypożyczanie urządzeń 
grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, 
41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi roz-

rywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, 
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulato-
rów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wy-
darzeń, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, Analizy syste-
mów komputerowych, Badania naukowe, Badania techno-
logiczne, Badania w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola jako-
ści, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeń-
stwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji opro-
gramowania, Opracowywanie platform komputerowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS], Powielanie programów komputerowych, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opako-
wań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywa-
nie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczą-
cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technolo-
gii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworze-
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycz-
ne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek In-
ternetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, 
Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowa-
nie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi ba-
rowe, Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Wyna-
jem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwatero-
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wania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników 
wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stoło-
wej i szklanych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do goto-
wania.

(210) 540879 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox store

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.11, 29.01.06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 
3D, Drukarki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrzą-
dzania napojów, Elektryczne otwieracze do puszek, Elek-
tryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania 
warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów go-
spodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice do chleba, 
Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, 
elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do mie-
szania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny 
do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszy-
ny do napełniania butelek, Maszyny do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny 
do wytwarzania past spożywczych, Maszyny do zamykania 
butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, 
Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, 
Podgrzewacze wody [części maszyn], Roboty kuchenne, 
elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, 
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż do pojazdów 
lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubi-
jaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do kor-
kowania butelek, Urządzenia do napowietrzania napojów, 
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do tarcia 
warzyw, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowy-
wania żywności, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów 
kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Komputery, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikropro-
cesory, Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, 
Optyczne nośniki danych, Pamięci komputerowe, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące 
komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarza-
nia danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], 
Sprzęt komputerowy, Terminale do kart kredytowych, Ukła-
dy scalone, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki 
do wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Fry-

townice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrow-
nice elektryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instala-
cje do dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki 
mikrofalowe do celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt -) 
elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy 
oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Pie-
ce [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Pie-
ce do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tortilli, elek-
tryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, 
Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowa-
nia wody, Urządzenia do odwadniania żywności, elektrycz-
ne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do opiekania 
i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elek-
troluminescencyjnych [LED], Urządzenia do palenia kawy, 
Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elek-
tryczne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do robienia 
jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wysta-
wowe, Szafki do przechowywania żywności, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Bu-
telki chłodnicze, Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, nie-
elektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Filtry 
do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, Kruszarki do użyt-
ku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli 
[shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Po-
jemniki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
Przybory kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka na słody-
cze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, 
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do pi-
cia, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Tace do użyt-
ku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów 
kuchennych, Termosy, Termosy do napojów, Ubijaczki nie-
elektryczne do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, 
Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois, 
nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów 
kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, 
Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Preparaty 
do produkcji -), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy 
owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapu-
sta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, Czipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy -), Daktyle, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
[pasta z awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście ku-
kurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia prze-
tworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, 
konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mró-
wek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszo-
ne kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, 
Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konser-
wowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
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do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], 
Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawi-
nowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Kre-
wetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, prze-
tworzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój Spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko 
sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetwo-
rzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz koko-
sowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej pal-
mowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oli-
wek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, 
Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta 
z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orze-
chów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pie-
rożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki 
ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez lu-
dzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Pro-
dukty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, 
Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, 
nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane 
pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe, Sma-
lec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki 
(placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja kon-
serwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukury-
dziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Sub-
stytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 
Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, 
Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie 
z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, 
Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowa-

ne, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzy-
wa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding 
[rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, 
Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba [skór-
ka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki do sporządza-
nia -), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, 
Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholo-
wy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Kok-
tajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Na-
poje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje izoto-
niczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na ba-
zie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezal-
koholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo sło-
dowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalko-
holowe z -), Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do le-
moniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfer-
mentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazo-
wana (Preparaty do produkcji -), Woda litowa, Woda mineral-
na [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Alkoholowe (Ekstrakty -), Alkoholowe (Esencje -), Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, 
Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik 
[napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, 
Likiery, Miętowy (Likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cu-
krowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, Piguette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowa-
nie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierun-
kowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
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trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 
Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produk-
cja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama  
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów Informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne ze-
stawienia, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu 
handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi public 
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie porów-
nywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny 
handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotoko-
piarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmo-
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla 

nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pra-
cujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o te-
lekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za po-
średnictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub 
inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, 
Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowa-
nia i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w za-
kresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomaga-
ne komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wyna-
jem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wypożycza-
nie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiado-
mości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 Dostawa 
towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie 
prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurier-
skie [wiadomości lub towary], Usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie zamrażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, 
Konserwowanie napojów i żywności, Mrożenie żywności, 
Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Wę-
dzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, Wypoży-
czanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi rozryw-
kowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usłu-
gi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogra-
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mowania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub do-
kumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Moni-
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS], Powielanie programów kompute-
rowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produkta-
mi dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowy-
wanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczą-
cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technolo-
gii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek Interneto-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi 
graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wzornic-
two przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żyw-
ności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie 
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Stołów-
ki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucha-
rzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, 
Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody 
pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 540881 (220) 2022 03 11
(731) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół
(540) (znak słowny)

(540) Český král
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, 
Wody źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Soki, 
Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 540882 (220) 2022 03 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

CENTROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mazury

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centroplast

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 Instalacje oczyszczania ścieków, Aparatura 
do oczyszczania ścieków, Zespoły do oczyszczania ścieków, 
Zbiorniki do oczyszczania wody, Instalacje do oczyszczania 
wody, Membranowe urządzenia oczyszczające do oczysz-
czania wody, Filtry do oczyszczania wody, Urządzenia 
do oczyszczania wody, Zespoły do oczyszczania wody, 
Zbiorniki do oczyszczania ścieków, Urządzenia do oczysz-
czania ścieków, Instalacje do oczyszczania ścieków, Filtry 
do oczyszczalników wody, Urządzenia do oczyszczania 
wody przemysłowej, Obudowy filtrów do oczyszczania 
wody, Urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, Insta-
lacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, Instalacje 
do oczyszczania wód ściekowych, Instalacje oczyszczające 
do materiałów odpadowych, Ręczne urządzenia przeno-
śne do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania 
wody do użytku domowego, Zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do celów przemysłowych, Zbiorniki do oczyszcza-
nia ścieków do celów domowych, Urządzenia do oczysz-
czania wody do użytku przemysłowego, Filtry elektryczne 
do oczyszczania wody [inne niż maszyny], Elektryczne 
urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, 
Urządzenia do oczyszczania wody do wytwarzania wody 
pitnej, Elektryczne filtry do oczyszczania wody przezna-
czone do użytku domowego, Urządzenia odstojnikowe 
na ścieki, Szamba, Szamba do celów przemysłowych, 
Szamba do celów domowych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, 
Zbiorniki reaktora, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody 
pod ciśnieniem, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, Filtry do użytku przemysłowego i domowe-
go, Dystrybutory wody, Filtry do wody, Odpływy wody 
[krany], Zasobniki ciepłej wody, Filtry do oczyszczalników 
wody, Filtry do uzdatniania wody, Urządzenia do mieszania 
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Instalacje do uzdat-
niania wody, Aparatura do uzdatniania wody, Urządzenia 
do odkażania wody, Urządzenia do podgrzewania wody, 
Urządzenia do odwapniania wody, Urządzenia do ujęcia 
wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Filtry do urządzeń 
wodnych, Filtry ścieków, Przenośne przyrządy do przetwa-
rzania ścieków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami oczyszczania 
ścieków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instala-
cjami do oczyszczania wody, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z filtrami do oczyszczania wody, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami i urządzeniami 
sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z apa-
raturą do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży detalicz-
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nej w związku z szambami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze zbiornikami na wodę, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z filtrami ścieków, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z instalacjami oczyszczania ścieków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do oczyszcza-
nia wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami 
do oczyszczania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z aparaturą do uzdatniania wody, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szambami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze zbiornikami na wodę, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami ścieków, In-
formacja handlowa, Udostępnianie informacji handlowych, 
Dostarczanie informacji handlowych, Udzielanie informacji 
handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Wyceny dotyczące spraw handlowych, Reklama i marke-
ting, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży,  
40 Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Wytłaczanie two-
rzyw sztucznych, Laminowanie tworzyw sztucznych, Recy-
kling tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z two-
rzyw sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucz-
nych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, Obróbka 
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Udzie-
lanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów 
z tworzyw sztucznych, Nakładanie powłok odpornych 
na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Laminowanie 
arkuszy z tworzyw sztucznych, Farbowanie sztucznego fu-
tra, Formowanie produktów syntetycznych, Formowanie 
metali na zimno, Usługi formowania na zamówienie, For-
mowanie tekstyliów, Formowanie betonu, Wytwarzanie 
na zamówienie składników termoplastycznych, Wytwarza-
nie na zamówienie części spiekanych, Wytwarzanie na za-
mówienie składników elastomerowych, Wytwarzanie na za-
mówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, 
do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, Wy-
twarzanie na zamówienie poprzez bezpośrednie spiekanie 
laserowe metali, Obróbka metali, Obróbka drewna, Obrób-
ka metalurgiczna, Obróbka metalu [emaliowanie], Obrób-
ka metalu [wytłaczanie], Informacje o obróbce materiałów, 
Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka 
skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu me-
chanicznego], Barwienie, Cieplna obróbka metali, Chromo-
wanie, Cynkowanie, Dostarczanie informacji dotyczących 
obróbki materiałów, Emaliowanie, Kształtowanie elemen-
tów metalowych, Laminowanie, Nakładanie ochronnych 
powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, Nakła-
danie powłok odpornych na zużycie na elementy technicz-
ne, Niklowanie, Obróbka betonu, Obróbka materiałów od-
padowych, Obróbka odpadów, Piaskowanie, Polimeryzacja, 
Politurowanie, Recykling i uzdatnianie odpadów, Recykling.

(210) 540883 (220) 2022 03 11
(731) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół
(540) (znak słowny)
(540) BOZBI
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, 
Wody źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Soki, 
Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane.

(210) 540884 (220) 2022 03 11
(731) LAPERFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAPERFE CLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03
(510), (511) 44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry, Zabiegi depilacyjne, Usługi w zakre-
sie zabiegów upiększających, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi 
pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne, Masaże, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
Chirurgia kosmetyczna, Konsultacje medyczne, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody, Opieka pielęgniarska, Usłu-
gi spa, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi fizjoterapii, Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi opieki 
medycznej, Doradztwo dietetyczne, Usługi klinik medycy-
ny estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi kosmetologii 
estetycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, 
Usługi klinik medycznych, Laseroterapia, Chirurgia plastycz-
na, Usługi medyczne, Usługi położnicze.

(210) 540885 (220) 2022 03 11
(731) MALINOWSKA MONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KAJLA
(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja, Wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, In-
formacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Or-
ganizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie zajęć fit-
ness, 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 reklamowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Spraw-
dziany edukacyjne, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Usługi w zakresie oświaty 
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[nauczanie], Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, 
a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyj-
nych, 44 Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Im-
plantacja (wszczepianie) włosów, Manicure, Masaż, Porady 
w zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Salony piękno-
ści, Tatuowanie, Usługi farbowania włosów, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi stawiania baniek, Usługi wizaży-
stów, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie 
urządzeń do układania włosów, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia.

(210) 540886 (220) 2022 03 11
(731) LAPERFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) LAPERFE
(510), (511) 44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry, Zabiegi depilacyjne, Usługi w zakre-
sie zabiegów upiększających, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi 
pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne, Masaże, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
Chirurgia kosmetyczna, Konsultacje medyczne, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody, Opieka pielęgniarska, Usłu-
gi spa, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi fizjoterapii, Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi opieki 
medycznej, Doradztwo dietetyczne, Usługi klinik medycy-
ny estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi kosmetologii 
estetycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, 
Usługi klinik medycznych, Laseroterapia, Chirurgia plastycz-
na, Usługi medyczne, Usługi położnicze.

(210) 540887 (220) 2022 03 14
(731) FABRYKA LALEK ANNA PYRKA PERKOWSKA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA LALEK
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne, 44 Usługi salonów fry-
zjersko-kosmetycznych, Usługi manicure i pedicure, Salony 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Mani-
cure, Manicure (Usługi -), Usługi manicure świadczone pod-
czas wizyt domowych, Salony fryzjerskie, Męskie salony 
fryzjerskie, Fryzjerskie (Salony -), Usługi salonów fryzjerskich 
dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi 
męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów piękności, Usługi salonów piękności dla 
zwierząt domowych.

(210) 540891 (220) 2022 03 14
(731) JASIŃSKI MICHAŁ, Paczków
(540) (znak słowny)
(540) Boogie Steps
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Man-
kiety do butów, Mankiety, Wkładki do obuwia, Wkładki 
do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, 
nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], Nakrycia 
głowy, Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę, 
Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, 
Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez dasz-
ków, Czapki do gry w golfa, Czapki i czapeczki sportowe, 
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
z daszkiem, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Daszki jako 
nakrycia głowy, Daszki, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 

[odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Kapelusze plażowe, Kapelusze słomkowe, 
Kaszkiety, Kominiarki, Maseczki na twarz [odzież], nie do ce-
lów medycznych lub sanitarnych, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Opaski na głowę, Opaski 
na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opa-
ski przeciwpotne do tenisa, Sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], Obuwie, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla 
kobiet, Butorolki, Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla ko-
biet, Buty do baletu, Buty do baseballu, Buty do biegania, 
Buty do boksu, Buty do gry w polo, Buty do hokeja, Buty 
do jazdy konnej, Buty do jazdy na rowerze, Buty do jogi, Buty 
do kostki, Buty do koszykówki, Buty do kręgli, Buty do piłki 
ręcznej, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do rugby, 
Buty do siatkówki, Buty do siatkówki nożnej, Buty do stepo-
wania, Buty do tańca, Buty do wody, Buty do wspinaczki, 
Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty golfowe, Buty 
na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na wysokim ob-
casie, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty 
tenisowe [obuwie sportowe], Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
Buty za kostkę, Eleganckie buty wyjściowe, Getry [ochrania-
cze] zakładane na buty, Japonki, Obuwie codzienne, Obuwie 
codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie inne niż sporto-
we, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie 
plażowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sportowe, Obuwie 
wykonane z winylu, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, 
Pantofle kąpielowe, Pantofle z tworzyw sztucznych, Sandały, 
Sandały damskie, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielo-
we, Sandały męskie, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Teni-
sówki [obuwie], Bielizna osobista i nocna, Bielizna, Bielizna 
damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bieli-
zna dla mężczyzn, Bielizna [część garderoby], Bielizna funk-
cjonalna, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna osobista 
[część garderoby], Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna ter-
moaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Biustonosze samonośne, Biustonosze sportowe pochłaniają-
ce wilgoć, Body [bielizna], Body [odzież], Bokserki, Bokserki 
damskie [bielizna], Ciepła bielizna [z długim rękawem i długi-
mi nogawkami], Damska bielizna, Damskie koszule nocne, 
Długa bielizna, Figi, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Gorset, Gorsety, Gor-
sety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Gorsety [tworzące jedną całość ze sta-
nikiem], Gorsety [wyroby gorseciarskie], Jednoczęściowe pi-
żamy, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], Koszule do spania, Koszule nocne, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, Krótkie piżamy damskie, Majtki 
damskie, Maski na oczy do spania, Obcisłe topy bez ramią-
czek, Ocieplane kamizelki, Odzież do spania, Piżamy, Podom-
ki [szlafroki], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna dam-
ska], Skarpety do spania, Spodenki halkowe, Spodnie do pi-
żamy, Staniki sportowe, Stringi, Szlafroki, Bermudy, Bermudy 
(szorty), Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawa-
mi, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Buty do tańca towa-
rzyskiego, Chinosy, Chustki [apaszki], Chusteczki do kieszonki 
piersiowej [poszetki], Chusty noszone na ramionach, Chusty 
pareo, Chusty plażowe, Ciepłe rękawiczki do urządzeń 
z ekranem dotykowym, Damskie luźne topy, Dolne części 
strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Dresy 
ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dzianina [odzież], Dżinsy, 
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Eleganckie spodnie, Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury 
męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Getry, Golfy, Golfy 
[odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki 
do ochrony przed wiatrem, Kamizelki pikowane, Kamizelki 
puchowe, Kamizelki z polaru, Kamizelki skórzane, Kąpielowe 
kostiumy, Kąpielówki, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezo-
ny damskie jednoczęściowe [playsuit], Komplety koszulek 
i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety 
sportowe, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielo-
we, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla 
kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, Koszule, Koszule do garniturów, Ko-
szule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z gu-
zikami z przodu, Koszule codzienne, Koszule z dzianiny, Ko-
szule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule 
zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki do jogi, Koszulki 
do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki ko-
larskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie ogrodniczki, 
Krótkie spodnie, Kurtki puchowe, Kurtki, Kurtki sportowe, 
Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z rękawami, 
Legginsy, Letnie sukienki, Luźne sukienki o prostym kroju, 
Majtki, Majtki przypominające szorty z luźną nogawką, Mary-
narki od garniturów, Męska bielizna jednoczęściowa, Mini-
spódniczki, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież do biegania, Odzież do tenisa, Odzież 
dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinso-
wa, Odzież futrzana, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], 
Odzież taneczna, Odzież treningowa, Odzież wełniana, 
Odzież wieczorowa, Ogrodniczki, Paski, Paski do smokingów, 
Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Pasy 
do pończoch dla mężczyzn, Pieluchomajtki [odzież], Pikowa-
ne kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, 
Płaszcze plażowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi 
rękawami, Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki 
ślubne, Polary, Półgolfy, Pończochy, Poszetki, Pończochy 
wchłaniające pot, Poszetki [odzież], Pulowery, Rajstopy, Raj-
stopy bez pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby poń-
czosznicze], Rajstopy sportowe, Rajtuzy, Rajtuzy na szelkach, 
Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla niemowląt 
i małych dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki do gry 
w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki japońskie (tabi), 
Skarpetki męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki 
(Podwiązki do -), Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki sporto-
we, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchłaniające 
pot, Skarpetki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety bez 
stopy, Skarpety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety do spor-
tów wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, 
Skórzane sukienki, Slipy męskie, figi damskie, Śpioszki, paja-
cyki, Spodenki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodenki bokser-
skie, Spodenki kąpielowe, Spódnica-spodnie, Spódnice, 
Spódnice golfowe, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, 
Spódnico-spodnie, Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry 
w tenisa, Spodnie, Spodnie dresowe, Stroje do użytku han-
dlowego, Stroje jednoczęściowe, Stroje kąpielowe monikini, 
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki 
damskie, Sukienki skórzane, Suknie koktajlowe, Swetry z gol-
fem, Swetry z półgolfem, Szorty, Szorty do gry w tenisa, Szor-
ty gimnastyczne, Szorty golfowe, Szorty kąpielowe, Szorty 
[odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Tkane 
koszule, Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy do jogi, 

Topy [odzież], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z walizkami.

(210) 540892 (220) 2022 03 11
(731) SŁAWSKA MAGDALENA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Magdalena Sławska Coach Branży Kreatywnej
(510), (511) 41 Usługi trenerskie, kursy korespondencyjne, 
Tworzenie podcastów, Doradztwo zawodowe, Informacja 
o edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
leń], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how (szko-
lenia), przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 540894 (220) 2022 03 11
(731) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VELOXALPHA
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 
3D, Drukarki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przy-
rządzania napojów, Elektryczne otwieracze do puszek, 
Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obie-
rania warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców do ce-
lów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewarki 
do tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalni-
ce do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spi-
ralne do warzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, 
Maszyny do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pit-
nej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnie-
niowego, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do wyra-
biania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszy-
ny kuchenne, elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsłu-
giwane ręcznie, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, 
elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze wody [części ma-
szyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, 
Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzę-
gła, inne niż do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne 
do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Ugniatarki me-
chaniczne, Urządzenia do korkowania butelek, Urządzenia 
do napowietrzania napojów, Urządzenia do napowietrza-
nia wody, Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności, 9 Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użyt-
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ku z komputerami, inne niż do gier wideo, Elektryczne urzą-
dzenia kontrolno-sterujące, Interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, Komputery, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych żetonami, Mikroprocesory, Neony reklamowe, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pa-
mięci komputerowe, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe 
[oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe 
nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Ska-
nery [urządzenia do przetwarzania danych], Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt komputerowy, 
Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, 
Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki do wina, elek-
tryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Frytownice elek-
tryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrownice elek-
tryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje 
do dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mi-
krofalowe do celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt -) 
elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy 
oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, 
Piece [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzew-
cze], Piece do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tor-
tilli, elektryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, 
Tostery, Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia 
napojów, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia 
do filtrowania wody, Urządzenia do odwadniania żywności, 
elektryczne, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za po-
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia 
do palenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządze-
nia do pieczenia i opiekania, Urządzenia do prażenia owo-
ców, Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do sma-
żenia gorącym powietrzem, Urządzenia do wytwarzania 
pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia 
elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze lub 
chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, 
Urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia i instala-
cje oświetleniowe, Urządzenia i maszyny do uzdatniania 
wody, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Zamrażar-
ki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, Szafki do prze-
chowywania żywności, Wózki barowe ruchome do poda-
wania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, 
Czajniczki do herbaty, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Filtry do kawy 
nieelektryczne, Garnki kuchenne, Kruszarki do użytku ku-
chennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktaj-
li [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napo-
jów, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektrycz-
ne, Pojemniki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, 
nieelektryczne, Przybory do użytku w gospodarstwie do-
mowym, Przybory kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka 
na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane na-
czynia do picia, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, 
Tace do użytku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tar-
ki do celów kuchennych, Termosy, Termosy do napojów, 
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do ce-
lów kulinarnych, Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spo-
żywczy, Anchois, nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, 

Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [qu-
ark], Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), 
Bulion (Preparaty do produkcji -), Cassoulet, Cebula konser-
wowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucro-
ute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, 
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy 
-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dże-
my, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, 
Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka 
konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owoco-
we, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konser-
wowane, Guacamole [pasta z awokado], Homary, nieżywe, 
Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z cie-
cierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Im-
bir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda 
ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne owa-
dy, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowa-
ne, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapu-
sta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, 
Kefir [napój mleczny], Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski 
w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej rybi spożywczy, 
Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezalko-
holowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozy-
cje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owo-
ców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosoło-
we, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konser-
wy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki 
z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki 
różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, 
nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój Spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło 
kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owo-
ców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizo-
wane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokoso-
we do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migda-
łowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, 
Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowa-
ne, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków 
ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinar-
nych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Na-
poje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka 
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje 
na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie 
kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Na-
siona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, 
Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kost-
ny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy 
spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowe-
go do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinar-
nych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowa-
ne, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzo-
ne, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, 
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, 
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konser-
wowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetwo-
rzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta 
z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pa-
sty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania 
na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wą-
tróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie 
ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniacza-
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ne, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, Pod-
puszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty 
serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Prze-
ciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owo-
ców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako 
żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby 
solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nie-
żywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pie-
czone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, 
Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki 
ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja konserwo-
wana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok 
pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, 
Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty 
mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kost-
ny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana 
[produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie z mięsa, 
ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle 
konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, 
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding 
[rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, 
Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba 
[skórka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki do spo-
rządzania -), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowy-
wana z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalko-
holowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka sło-
dowa, Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Cydr bez-
alkoholowy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycz-
nych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bez-
alkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie su-
szonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzu-
jące, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje 
izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orsza-
da, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, 
Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok -) [napój], Sarsaparilla 
(Napoje bezalkoholowe z -), Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety 
[napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Wino-
grona (Moszcz -), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda 
gazowana, Woda gazowana (Preparaty do produkcji -), 
Woda litowa, Woda mineralna [napoje], Woda selcerska, 
Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty -), Al-
koholowe (Esencje -), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Any-
żówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, 
Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alko-
holowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoho-
lowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Mięto-
wy (Likier -), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napo-
je alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole 
wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, Piguette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, 
Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie programa-

mi lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Bada-
nia biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, 
Fakturowanie, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat 
w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługiwanie cen-
trali telefonicznych na rzecz innych, Optymalizacja stron 
internetowych, Organizowanie targów handlowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezaku-
py, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy 
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisem-
nych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów Informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Staty-
styczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagra-
nych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji korpora-
cyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
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nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze-
bującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko-
munikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty ga-
zet dla osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji 
z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie od-
powiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach 
do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie bizneso-
we programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 38 Agencje informa-
cyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, 
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Nadawanie 
bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowa-
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
puterową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesy-
łanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie kanałów te-
lekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfro-
wych, Transmisja podkastów, Transmisja programów radio-
wych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja sa-
telitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie fo-
rów internetowych online, Usługi poczty głosowej, Usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elek-
tronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci 
telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, 
Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Zapew-
nianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, 39 Dostawa towarów, 
Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie prezen-
tów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 

Wypożyczanie zamrażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 
3D, Konserwowanie napojów i żywności, Mrożenie żywno-
ści, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywności i napo-
jów, Wędzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, 
Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie ksią-
żek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe za-
pewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów kompute-
rowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowa-
nego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzy-
skiwanie danych komputerowych, Opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opra-
cowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie 
programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowa-
nie komputerów, Projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, Projektowanie opakowań, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek Internetowych, Usługi dorad-
cze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie 
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technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usłu-
gi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemy-
słowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Informacje i do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie 
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, 
Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi osobi-
stych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usłu-
gi restauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożycza-
nie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania.

(210) 540903 (220) 2022 03 14
(731) LESIEWICZ DARIUSZ FISHING WORKSHOP, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERCH PROFESSOR

(531) 27.05.09, 27.05.24
(510), (511) 28 Przynęty stosowane w wędkarstwie, sztucz-
ne, Sztuczne przynęty wędkarskie.

(210) 540905 (220) 2022 03 14
(731) KARPA KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dom Nalewek Karpa
(510), (511) 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Alkoho-
lowe ekstrakty, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Ekstrakty 
napojów alkoholowych, Esencje alkoholowe, Napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], Wymieszane napoje alkoholowe, Alkohole desty-
lowane, Alkoholowy ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, 
Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gazowane 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki, Gru-
szecznik [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 niskoprocentowe, 
Wina, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Pre-
paraty do produkcji napojów alkoholowych, Gorzkie nalewki 
alkoholowe jako aperitif, Wiśniówka, 43 Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnie, Oferowanie żyw-

ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Organizacja przy-
jęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie 
napojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barmanów, Usługi bufetów w za-
kresie barów koktajlowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciar-
ni, Usługi pensjonatów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszyn-
kiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostar-
czania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w zakresie pubów, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 540907 (220) 2022 03 15
(731) BABRZYMĄKA MARCIN WOODBORNE, Osieczany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODBORNE

(531) 05.07.07, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub 
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stoliki, Stoły, Sto-
ły biurowe, Stoły kuchenne, Stoły konferencyjne, Stoliki ka-
wowe, Stoliki salonowe, Stoliki nocne, Stoliki do herbaty, Re-
gały, Regały na gazety, Regały drewniane, Regały na rośliny, 
Biblioteczki, Półki, Stojaki, Półki wiszące, Półki ścienne, Półki 
na książki, Półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, 
Drewniane półki i stojaki, Komody, Kredensy, Toaletki.

(210) 540913 (220) 2022 03 14
(731) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK URATOWAĆ MAMĘ

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 Fotografie, materiały biurowe, książki, ko-
miksy, 18 Walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) 
i laski, 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego 



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 129

oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramicz-
ne nie ujęte w innych klasach, 25 Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 38 Teleko-
munikacja, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi spor-
towe i kulturalne.

(210) 540917 (220) 2022 03 15
(731) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) FUTURE SELECTION
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami przed-
siębiorstwa, Agencje eksportowe i importowe, Agencje 
reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marke-
tingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie infor-
macji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elek-
troniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzysta-
nia w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing 
towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, 
Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie 
i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie infor-
macji handlowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usłu-
gi przedstawicielstw handlowych, Usługi public relations, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia 
sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, ofero-
wanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz 
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: akcesoria 
do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, zegarki damskie, zegary i zegarki, herbaty, kawa.

(210) 540918 (220) 2022 03 14
(731) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złote Krople

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 Produkty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, plastry, materiały opatrunkowe, środki 
odkażające, 13 Sztuczne ognie, 16 Fotografie, materiały biu-
rowe, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne 
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 Produkty 
mleczne, 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, me-
lasa, 32 Piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, 38 Telekomunika-
cja, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne.

(210) 540924 (220) 2022 03 15
(731) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE SELECTION

(531) 26.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu pro-
mowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębior-
stwa, Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, 
Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprze-
daży, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie han-
dlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Marketing 
bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, 
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Marketing towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przy-
gotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Re-
klama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wyna-
jem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji han-
dlowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw 
handlowych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usłu-
gi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakre-
sie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi 
prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłko-
wej obejmującej: akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria 
damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki damskie, zega-
ry i zegarki, herbaty, kawa.

(210) 540926 (220) 2022 03 14
(731) INSTYTUT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO IREKO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.15, 05.03.20, 29.01.12
(510), (511) 1 Organiczny preparat poprawiający właściwo-
ści gleby.

(210) 540928 (220) 2022 03 15
(731) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) TIME SELECTION
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Ad-
ministrowanie programami motywacyjnymi w celu promo-
wania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki 
lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, Ana-
liza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-

blic relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsulta-
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Do-
starczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing to-
warów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub mar-
ketingowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych 
zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hur-
towni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: 
akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca dane, bransolet-
ki [biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i zegarki 
połączone, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cy-
ferblaty do zegarków, części do zegarków, dewizki do zegar-
ków, etui na zegarki, etui z metali szlachetnych na zegarki, 
futerały na zegarki [na miarę], klamerki do zegarków, koperty 
do zegarków, koronki do zegarków, mechanizmy do zegar-
ków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, 
mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mecha-
nizmy do zegarów i zegarków, metalowe paski do zegar-
ków, nylonowe paski do zegarków, obudowy do zegarków, 
oscylatory do zegarków, ozdobne etui na zegarki, paski 
do zegarków, paski do zegarków do przekazywania danych 
smartfonom, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, pa-
ski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski 
z tworzyw sztucznych do zegarków, pokrętła do zegarków, 
pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania artykułów 
zegarmistrzowskich, pudełka na zegarki, rotomaty, rozciągli-
we bransoletki metalowe do zegarków, skrzynki na zegarki, 
skórzane paski do zegarków, sprzączki do pasków do zegar-
ków, tarcze do zegarków, urządzenia komunikacyjne do no-
szenia w postaci zegarków na rękę, wisiorki do łańcuszków 
do zegarków, woreczki na zegarki, wpinki do klapy [biżuteria], 



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 131

wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wskazówki 
zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, 
zegarki elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mecha-
niczne nakręcane ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę 
z urządzeniami GPS, zegarki sportowe, zegarki wykonane 
z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z funkcją 
komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insygniami, zegarki 
zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcuszki [biżu-
teria], łańcuszki do zegarków.

(210) 540929 (220) 2022 03 15
(731) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIME SELECTION

(531) 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Ad-
ministrowanie programami motywacyjnymi w celu promo-
wania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Admini-
strowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki 
lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, 
Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, Ana-
liza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu-
blic relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsulta-
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Do-
starczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektro-
nicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing to-
warów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub mar-
ketingowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie 

kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych 
zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hur-
towni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: 
akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria 
i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca dane, bransolet-
ki [biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i zegarki 
połączone, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cy-
ferblaty do zegarków, części do zegarków, dewizki do zegar-
ków, etui na zegarki, etui z metali szlachetnych na zegarki, 
futerały na zegarki [na miarę], klamerki do zegarków, koperty 
do zegarków, koronki do zegarków, mechanizmy do zegar-
ków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, 
mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mecha-
nizmy do zegarów i zegarków, metalowe paski do zegar-
ków, nylonowe paski do zegarków, obudowy do zegarków, 
oscylatory do zegarków, ozdobne etui na zegarki, paski 
do zegarków, paski do zegarków do przekazywania danych 
smartfonom, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, pa-
ski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski 
z tworzyw sztucznych do zegarków, pokrętła do zegarków, 
pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania artykułów 
zegarmistrzowskich, pudełka na zegarki, rotomaty, rozciągli-
we bransoletki metalowe do zegarków, skrzynki na zegarki, 
skórzane paski do zegarków, sprzączki do pasków do zegar-
ków, tarcze do zegarków, urządzenia komunikacyjne do no-
szenia w postaci zegarków na rękę, wisiorki do łańcuszków 
do zegarków, woreczki na zegarki, wpinki do klapy [biżuteria], 
wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wskazówki 
zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, 
zegarki elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mecha-
niczne nakręcane ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę 
z urządzeniami GPS, zegarki sportowe, zegarki wykonane 
z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z funkcją 
komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insygniami, zegarki 
zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcuszki [biżu-
teria], łańcuszki do zegarków.

(210) 540931 (220) 2022 03 14
(731) TRIPPIN BEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M.E.A.T. THE CULT
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(531) 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Gry wideo na-
grane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Zaprogra-
mowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie 
komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, 
Nakrycia głowy, Odzież codzienna, 28 Gry, Gry elektronicz-
ne, Gry sportowe, Gry akcji zręcznościowe, Edukacyjne gry 
elektroniczne, Przenośne [podręczne] elektroniczne gry 
wideo, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Gry 
przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Gry 
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie 
z odbiornikami telewizyjnymi, Gry planszowe, Gry planszowe 
i urządzenia do hazardu, 41 Udostępnianie gry komputero-
wej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry oferowane 
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry 
komputerowej, do której użytkownicy maja dostęp poprzez 
globalna sieć i/lub Internet.

(210) 540939 (220) 2022 03 15
(731) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE SELECTION

(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Domowe ekspresy do kawy [elektryczne], 
Ekspresy do kawy espresso, Ekspresy do palenia ziaren 
kawy, Elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zapa-
rzacz, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne podgrzewacze 
do herbaty, Elektryczne urządzenia do palenia kawy, Elek-
tryczne urządzenia do parzenia herbaty, Elektryczne warniki 
do herbaty, Elektryczne warniki do kawy, Elektryczne zapa-
rzacze do herbaty, Elektryczne zaparzacze do kawy, Kap-
sułki do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, 
Kawiarki elektryczne, Kawiarki elektryczne do celów domo-
wych, Urządzenia do palenia kawy, Urządzenia do parzenia 
herbaty, 30 Aromaty do herbaty, Brązowy cukier, Cukier, Cze-
kolada, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, Ekstrakty kawy 
słodowej, Ekstrakty z kawy, Gorąca czekolada, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Herbaty, Herbaty aromatyzowane 
[inne niż do celów leczniczych], Herbaty o smaku owoco-
wym [inne niż lecznicze], Herbaty owocowe, Herbaty zioło-
we, inne niż do celów leczniczych, Kakao, Kakaowe napoje, 
Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezko-
feinowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, 
Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Liście 
herbaty, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszanki 
kawy słodowej i kakao, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Na-
poje czekoladowe, Napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, 
Napoje sporządzone z herbaty, Palone ziarna kawy, Substy-
tuty kawy, Syropy czekoladowe do przygotowywania napo-
jów na bazie czekolady, Syropy glukozowe spożywcze, Syro-

py i melasa, Syropy smakowe, Torebki z kawą, Ziarna kawy, 
Ziarna kawy powlekane cukrem, 35 Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Agencje eksportowe i importowe, Agen-
cje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marke-
tingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakre-
sie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public rela-
tions, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, 
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja re-
klam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie 
danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron interneto-
wych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Mar-
keting referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz 
innych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośred-
nictwem internetu, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja ma-
teriałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publika-
cja reklam, Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama  
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnia-
nie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
przedstawicielstw handlowych, Usługi public relations, Usłu-
gi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi 
prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach 
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysył-
kowej obejmującej: aromaty do herbaty, brązowy cukier, 
ciśnieniowe ekspresy do kawy, cukier, czajniczki do herbaty, 
czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, czekolada, cze-
kolada pitna, czekoladowa kawa, domowe ekspresy do kawy 
[elektryczne], dzbanki do kawy, ekspresy do kawy espresso, 
ekspresy do kawy, nieelektryczne, ekspresy do palenia ziaren 
kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, elektryczne 
dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, elektryczne filtry 
do kawy, elektryczne młynki do kawy, elektryczne podgrze-
wacze do herbaty, elektryczne spieniacze mleka do kawy, 
elektryczne urządzenia do parzenia herbaty, elektryczne 
warniki do herbaty, elektryczne warniki do kawy, elektryczne 
zaparzacze do herbaty, elektryczne zaparzacze do kawy, fili-
żanki do kawy, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, 
filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, filtry do kawy 



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 133

papierowe, filtry papierowe do ekspresów do kawy, gorąca 
czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, herbaty, 
herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], 
herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty 
owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
imbryczki do herbaty, kakao, kakaowe napoje, kapsułki 
do kawy, puste, do elektrycznych ekspresów do kawy, kap-
sułki z kawą, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeino-
wa, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa 
rozpuszczalna, kawa słodowa, kawiarki, koncentraty kawy, 
kubki do kawy, kubki termiczne, liście herbaty, maszyny 
do wyciskania kawy, maty pod naczynia przy serwowaniu 
herbaty, miarki do kawy, mieszadełka do kawy, mieszanina 
esencji i ekstraktów z kawy, mieszanki kawy słodowej i kakao, 
mieszanki kawy słodowej i kawy, Usługi prowadzenia sklepu 
detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie 
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowa-
dzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: młynki do kawy, 
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, napoje bez-
alkoholowe, napoje czekoladowe, napoje kawowe, napoje 
na bazie kawy, napoje sporządzone z herbaty, nieelektrycz-
ne spieniacze mleka do kawy, nieelektryczne zaparzacze 
do herbaty, palone ziarna kawy, papierowe filtry do herbaty, 
podstawki na torebki herbaty, pojemniki próżniowe na ziar-
na kawy, ręczne młynki do kawy, serwisy do herbaty, serwisy 
do herbaty z metali szlachetnych, serwisy do kawy z metali 
szlachetnych, serwisy do kawy z porcelany, sitka do herbaty, 
substytuty kawy, syropy czekoladowe do przygotowywania 
napojów na bazie czekolady, syropy glukozowe spożywcze, 
syropy i melasa, syropy smakowe, szczotki do czyszczenia 
dziobków czajniczków do herbaty, termosy [butelki termicz-
ne], torebki z kawą, urządzenia do parzenia herbaty, zapa-
rzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki 
do herbaty z metali szlachetnych, zestawy filiżanek do kawy 
składające się z małych filiżanek i spodków, ziarna kawy, ziar-
na kawy powlekane cukrem, łyżeczki do herbaty, łyżeczki 
do kawy.

(210) 540948 (220) 2022 03 15
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PANI ZOSIA
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 540953 (220) 2022 03 15
(731) WEGAFARM PLUCIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Pharma

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie organizacji i za-
rządzania działalności gospodarczej, Usługi z zakresu admi-
nistrowania działalności handlowej, Usługi w zakresie plano-
wania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 

przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Wynajem dystrybutorów automatycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym online 
a także za pomocą dystrybutorów automatycznych, zwią-
zane z kosmetykami, akcesoriami kosmetycznymi, środkami 
pielęgnacyjnymi, perfumami, detergentami, preparatami 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środkami do czysz-
czenia zębów, medykamentami, wyrobami medycznymi, 
produktami farmaceutycznymi, suplementami diety, natu-
ralnymi środkami leczniczymi, środkami toaletowymi i pro-
duktami do higieny osobistej, Prowadzenie sklepów, aptek, 
drogerii i stoisk z kosmetykami, akcesoriami kosmetyczny-
mi, środkami pielęgnacyjnymi, perfumami, detergentami, 
preparatami do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środkami 
do czyszczenia zębów, medykamentami, wyrobami me-
dycznymi, produktami farmaceutycznymi, suplementami 
diety, naturalnymi środkami leczniczymi, środkami toaleto-
wymi i produktami do higieny osobistej.

(210) 540959 (220) 2022 03 16
(731) KOWALCZYK FILIP WYPALARNIA BIESZCZADZKI 

WYPAŁ KAWY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALARNIA BIESZCZADZKI WYPAŁ KAWY

(531) 06.01.04, 07.01.14, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, 
Kawa aromatyzowana, Kawa w formie parzonej, Kawa w po-
staci całych ziaren, Kawa w formie mielonej, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpusz-
czalna, Napoje na bazie kawy, Palone ziarna kawy, Kapsuł-
ki z kawą, Napoje kawowe z mlekiem, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Reklama, Reklama i marketing, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,  
43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Udzielanie informacji związa-
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Usługi zaopatrzenia w napoje.

(210) 540960 (220) 2022 03 15
(731) WORLD DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 103, 6 FM radionysa fm

(531) 26.11.22, 27.05.01, 25.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, produkcja filmów rekla-
mowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kino-
wych, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym promowanie 
i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, prasy, radia i te-
lewizji, Świadczenie usług na rzecz osób trzecich w zakresie 
sprzedaży czasu antenowego, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Edytorskie usługi w dziedzi-
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nie reklamy, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Organizacja wystaw w celach rekla-
mowych, Sprzedaż zarejestrowanych na dostępnych nośni-
kach nagrań dźwiękowych i obrazowych, Rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, 
38 Usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania 
aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, 
prasę, Prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, Nada-
wanie programów radiowych i telewizyjnych (emisja RTV), 
Transmisje i retransmisje programów radiowych i programów 
telewizyjnych, transmisja satelitarna, Rozpowszechnianie pro-
gramów (audycji) radiowych i telewizyjnych, Przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi 
portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunika-
cyjne jak, Przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji 
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu nagrań 
fonograficznych, nagrań video, wiadomości bieżących, roz-
rywki, sportu, Usługi poczty elektronicznej, Obsługa interne-
towych forów dyskusyjnych, Udostępnianie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, umożliwianie 
dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników 
(ISP), Przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD 
oraz kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, MMS-
-em, Przesyłanie informacji z zastosowaniem - do nadawania 
i/lub odbioru informacji - urządzeń mobilnych, 41 Produkcja 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, Radiowe 
i telewizyjne programy rozrywkowe, Organizowanie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej, Produkcja filmów, Usługi studia nagrań, 
Nagrywanie filmów na taśmach wideo (filmowanie), Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organi-
zowanie loterii, Wydawanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
Usługi reporterskie, Fotoreportaże, Organizowanie i realizacja 
spektakli, widowisk, pokazów, koncertów i imprez rozrywko-
wych oraz kulturalnych, Organizowanie imprez sportowych, 
usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, Wypo-
życzanie zarejestrowanych na dostępnych nośnikach nagrań 
dźwiękowych i obrazowych, Organizowanie wystaw kultural-
nych i edukacyjnych, Organizowanie plebiscytów.

(210) 540964 (220) 2022 03 16
(731) BALCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HomeAir

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
21 Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi.

(210) 540965 (220) 2022 03 16
(731) MAZUR ADAM, Dywity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ PRĄD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.11.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z modułami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z modułami fotowoltaicznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z komórkami fotowoltaicznymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z komórkami fotowolta-
icznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akumu-
latorami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami fotowolta-
icznymi do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z instalacjami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi 
do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wy-
twarzania energii elektrycznej, 37 Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych.

(210) 540973 (220) 2022 03 16
(731) STIMULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W

(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich 
następujących towarów: napoje alkoholowe, wina, wina 
gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina sma-
kowe, wina aromatyzowane, wina musujące, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach 
lub w sklepach detalicznych, w tym w sklepach interne-
towych albo z katalogów względnie za pośrednictwem 
systemu telezakupów, bądź na stronach internetowych 
z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub 
przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji 
elektronicznej, Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aroma-
tyzowane, wina musujące, Dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi 
reklamowe.

(210) 540975 (220) 2022 03 16
(731) STIMULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WYBIERAMWINO.PL
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(531) 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich 
następujących towarów: napoje alkoholowe, wina, wina gro-
nowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, 
wina aromatyzowane, wina musujące, pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w skle-
pach detalicznych, w tym w sklepach internetowych albo 
z katalogów względnie za pośrednictwem systemu teleza-
kupów, bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem 
zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków 
telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące napoje alkoho-
lowe, wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiar-
skie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina musujące, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, Rozprowadzanie próbek dla celów 
reklamowych, Usługi reklamowe.

(210) 540978 (220) 2022 03 16
(731) SMOLIŃSKI JAROSŁAW PRONICE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRONICE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.06
(510), (511) 9 Kable do głośników, Kable światłowodowe, 
Kable telekomunikacyjne, Kable audio, Kable i przewody 
elektryczne, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Przejściów-
ki / rozgałęziacze do kabli, Rozdzielacze energii elektrycznej, 
11 Latarki, 28 Zabawki, Lalki, Roboty zabawkowe, Inteligent-
ne roboty do zabawy, Gry, Zabawki zdalnie sterowane, Po-
jazdy zdalnie sterowane do zabawy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: 
elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, elektro-
niczny sprzęt gospodarstwa domowego, kable i przejściów-
ki do urządzeń radiowo-telewizyjnych, urządzenia i akceso-
ria RTV, urządzenia AGD, akcesoria do urządzeń AGD, kable 
do głośników, kable światłowodowe, kable telekomunikacyj-
ne, kable audio, kable i przewody elektryczne, kable do prze-
wodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-vi-
deo i telekomunikacji, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, 
rozdzielacze energii elektrycznej, latarki, zabawki, lalki, robo-
ty zabawkowe, inteligentne roboty do zabawy, gry, zabawki 
zdalnie sterowane, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
dekoracje i ozdoby, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone online w zakresie następujących towarów: elek-
tryczne urządzenia gospodarstwa domowego, elektronicz-
ny sprzęt gospodarstwa domowego, kable i przejściówki 
do urządzeń radiowo-telewizyjnych, urządzenia i akcesoria 
RTV, urządzenia AGD, akcesoria do urządzeń AGD, kable 
do głośników, kable światłowodowe, kable telekomunikacyj-
ne, kable audio, kable i przewody elektryczne, kable do prze-
wodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-vi-
deo i telekomunikacji, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, 
rozdzielacze energii elektrycznej, latarki, zabawki, lalki, robo-
ty zabawkowe, inteligentne roboty do zabawy, gry, zabawki 
zdalnie sterowane, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, 
dekoracje i ozdoby.

(210) 540998 (220) 2022 03 16
(731) NTW AIRCONOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NTW airconomic

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.23, 24.15.13
(510), (511) 7 Pompy cieplne [części do maszyn], 9 Akumu-
latory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fo-
towoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane re-
ferencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 
Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwa-
rzania energii, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych 
do przetwarzania danych, 37 Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instala-
cji fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych.

(210) 541011 (220) 2022 03 16
(731) ORDAK ROBERT, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fasterm

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa budynków wieloro-
dzinnych, Budowa fundamentów, Budowa części budynków, 
Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Malowanie, 
Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż ruszto-
wań, Murarstwo, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Układa-
nie kabli, Układanie sztuczne nawierzchni, Usługi doradztwa 
budowlanego, Uszczelnianie budynków, Przygotowywanie 
terenu pod budowę.

(210) 541020 (220) 2022 03 16
(731) MAVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Chill
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Implantacja włosów, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Łaźnie tureckie, Manicure, Masaż, Salony piękności, Terapia 
mową, Terapia tańcem, Usługi farbowania włosów, Usługi kli-
nik medycznych, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi 
psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie terapii 
zajęciowej.

(210) 541021 (220) 2022 03 16
(731) MAVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Chill Out
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Implantacja włosów, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Łaźnie tureckie, Manicure, Masaż, Salony piękności, Terapia 
mową, Terapia tańcem, Usługi farbowania włosów, Usługi kli-
nik medycznych, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi 
psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie terapii 
zajęciowej.

(210) 541123 (220) 2021 06 18
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) (znak słowny)
(540) HEALTHY ENJOYMENT
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna i na-
siona, Kości mątwy, Kości dla psów, Artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, Świeże owoce i warzywa, Artykuły spożywcze 
i napoje dla zwierząt, ptaków i ryb.

(210) 541158 (220) 2022 03 21
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL HUMMUS Z PIERSI INDYKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 03.07.04, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.15, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z indyka, Mięso gotowe do spożycia, Konser-
wy drobiowe, Mięso z indyka, Pasty spożywcze wytworzone 
z mięsa, Produkty z indyka, Gotowany indyk, Gotowe posił-
ki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, 
Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Konserwy mię-

sne, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Przekąski na bazie 
mięsa, Przetworzone produkty mięsne, Wędliny.

(210) 541159 (220) 2022 03 21
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUMMUS Z PIERSI INDYKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające 
się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z indyka, Mięso gotowe do spożycia, Konser-
wy drobiowe, Mięso z indyka, Pasty spożywcze wytworzone 
z mięsa, Produkty z indyka, Gotowany indyk, Gotowe posił-
ki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, 
Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Konserwy mię-
sne, Mięso gotowane, Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Przekąski na bazie 
mięsa, Przetworzone produkty mięsne, Wędliny.

(210) 541169 (220) 2022 03 21
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SĄDECKI BARTNIK APIVIT plus

(531) 03.13.04, 03.13.24, 26.05.01, 26.05.15, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Mieszane preparaty biolo-
giczne do celów medycznych, Mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe 
do użytku medycznego, Preparaty do produkcji napojów 
leczniczych, Preparaty witaminowe i mineralne, Prepa-
raty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Toniki 
lecznicze do skóry, Mleczko pszczele do celów medycz-
nych, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
Suplementy diety zawierające propolis, Propolis do celów 
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farmaceutycznych, Pyłek pszczeli stosowany jako suple-
ment diety, Przeciwutleniacze pochodzące z miodu, Die-
tetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Diete-
tyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne preparaty żywno-
ściowe przystosowane do celów medycznych, Preparaty 
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, Odżywcze suplementy 
diety, Pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicz-
nym, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
składające się z aminokwasów, Suplementy diety zawie-
rające enzymy, 30 Nielecznicze słodycze do zastosowania 
jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Miód 
biologiczny do spożycia przez ludzi, Miód naturalny, Miód 
ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propo-
lis (kit pszczeli) spożywczy, Przekąski wytwarzane z produk-
tów zbożowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, Aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic-
twem stron internetowych, Promocja sprzedaży, Przygoto-
wywanie prezentacji w celach reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.

(210) 541174 (220) 2022 03 22
(731) RYBNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rybnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rybnet

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 03.09.01, 03.09.10, 
03.09.24

(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność po-
przez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Telekomuni-
kacja, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie 
instalacji telekomunikacyjnych, Usługi dostępu do telekomu-
nikacji, Usługi dostawców usług internetowych (ISP), Usługi 
informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi 
sieci telekomunikacyjnych, Usługi świadczone przez dostaw-
ców Internetu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usłu-
gi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomu-
nikacyjnej sieci cyfrowej, Transmisja strumieniowa telewizji 
przez Internet, Usługi telewizji kablowej, Użytkowanie sze-
rokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie 
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Usługi dostawców 
Internetu (ISP).

(210) 541354 (220) 2022 03 23
(731) MKSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w za-
kresie podatków, Księgowość administracyjna, Księgowość 
i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podat-
kowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowy-
wanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Spo-
rządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt sprawoz-
dań finansowych, Usługi biznesowe biegłych księgowych, 
Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, Zarządzanie kontami, 
fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 
Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Administro-
wanie listami płac na rzecz osób trzecich, Pomoc w sporzą-
dzaniu listy płac.

(210) 541392 (220) 2022 03 24
(731) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.04, 26.03.07, 26.13.25, 27.01.05, 29.01.06
(510), (511) 16 Identyfikatory [artykuły biurowe], Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki, 
Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki upomin-
kowe, Książki z plakatami, Obwoluty papierowe na książki, 
Obwoluty książek, Zakładki do książek, Zakładki papierowe 
do książek, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, Oprawione plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty wyko-
nane z papieru, Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Notesy, 
Notatniki [notesy], Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Dru-
kowane reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficzne, 
Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny i ich re-
produkcje, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały dru-
kowane, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Torby płócienne, 
Tekstylne torby na zakupy, Parasole, Przywieszki do bagażu, 
21 Zastawa stołowa, Kubki, Filiżanki i kubki, Kieliszki, Szklane 
filiżanki, szklanki, kieliszki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, 26 Guziki ozdobne [plakietki] 
do odzieży, Ozdobne plakietki, Ozdoby do ubrań, Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
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Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek 
lub łańcuszków], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dru-
kami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, 41 Prowadzenie muzeów, Udostępnianie 
obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Usługi muzeów 
[wystawy], Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez 
muzea, Prezentowanie wystaw muzealnych, Zapewnianie 
sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Edukacja [nauczanie], 
Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych.

(210) 541393 (220) 2022 03 24
(731) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.04, 26.03.07, 26.13.25, 27.01.05, 29.01.01
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informa-
cyjne, Książki upominkowe, Książki z plakatami, Obwoluty 
papierowe na książki, Identyfikatory [artykuły biurowe], Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Obwoluty książek, Zakładki do książek, Zakładki papierowe 
do książek, Afisze, plakaty, Oprawione plakaty, Plakaty rekla-
mowe, Plakaty wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papie-
ru lub kartonu, Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Notesy, 
Notatniki [notesy], Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
Drukowane reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficz-
ne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny 
i ich reprodukcje, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Druko-
wane materiały edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, 18 Torby płócienne, Tekstylne torby 
na zakupy, Parasole, Przywieszki do bagażu, 21 Zastawa 
stołowa, Filiżanki i kubki, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, 
Kubki, Kieliszki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zawarte w tej klasie, 26 Guziki ozdobne [plakietki] do odzie-
ży, Ozdobne plakietki, Ozdoby do ubrań, Dodatki do odzieży, 
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawieszki, 
inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Za-
wieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
41 Prowadzenie muzeów, Usługi muzeów [wystawy], Usługi 
świadczone przez muzea, Wystawy muzealne, Udostępnia-
nie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Prezentowanie 
wystaw muzealnych, Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług 
muzealnych, Edukacja [nauczanie], Organizowanie gier edu-
kacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów 
edukacyjnych.

(210) 541394 (220) 2022 03 24
(731) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.04, 26.03.07, 26.13.25, 27.01.05, 29.01.08
(510), (511) 16 Identyfikatory [artykuły biurowe], Książki, 
Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki z plakatami, 
Obwoluty papierowe na książki, Książki upominkowe, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Obwoluty książek, Zakładki do książek, Zakładki papierowe 
do książek, Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Afisze, 
plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty wyko-
nane z papieru, Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Notat-
niki [notesy], Notesy, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
Drukowane reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficz-
ne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny 
i ich reprodukcje, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Druko-
wane materiały edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, 18 Tekstylne torby na zakupy, Torby płó-
cienne, Parasole, Przywieszki do bagażu, 21 Zastawa stoło-
wa, Filiżanki i kubki, Kubki, Kieliszki, Szklane filiżanki, szklanki, 
kieliszki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, 26 Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Ozdob-
ne plakietki, Ozdoby do ubrań, Dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawieszki, inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Zawiesz-
ki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usłu-



Nr  ZT14/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 139

gi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, 
41 Prowadzenie muzeów, Usługi muzeów [wystawy], Wysta-
wy muzealne, Usługi świadczone przez muzea, Udostępnia-
nie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Prezentowanie 
wystaw muzealnych, Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług 
muzealnych, Edukacja [nauczanie], Organizowanie gier edu-
kacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organi-
zowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych.

(210) 541396 (220) 2022 03 24
(731) BIEDA PAWEŁ EPICBRAND, Lubenia
(540) (znak słowny)
(540) americar
(510), (511) 35 Usługi aukcyjne, Doradztwo w zakresie wyce-
ny zamówień sprzedaży, Agencje importowe i eksportowe, 
Agencje importu-eksportu towarów, Agencje eksportowe i im-
portowe, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
Internetu, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie infor-
macji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samo-
chodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Zarządzanie 
w zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Za-
rządzanie w zakresie zamówień, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informa-
cje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem sys-
temów telekomunikacji, Negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, 
telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży to-
warów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz 

innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie 
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towa-
rów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świad-
czenia usług, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi importowo-ekspor-
towe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami.

(210) 541458 (220) 2022 03 25
(731) KRZANIK DOMINIKA TEZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THAiSPOT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 05.09.15, 05.09.21, 05.09.23, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji.

(210) 541466 (220) 2022 03 26
(731) KIERYŁŁO ADRIAN, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) aju
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana 
na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do po-
brania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyczne 
nagrania wideo, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe do po-
brania, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa 
(ładowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Nagrane dyski laserowe zawierają-
ce muzykę, Nagrane kasety wideo z nagraniami muzyczny-
mi, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane taśmy dźwiękowe 
z nagraniami muzycznymi, Nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania muzyczne w po-
staci płyt, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania 
muzyczne na taśmach, Nagrania muzyczne, Nagrane taśmy 
wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

1 540760, 540782, 540926

2 538533, 539357, 539358, 539862

3 527912, 530770, 538860, 539066, 539121, 539345, 539524, 539637, 539933, 540185, 540218, 540341, 540349, 
540823, 540824, 540861, 540867, 540873, 540887, 540918, 540964

4 539862, 540152, 540782, 540867

5 483626, 535223, 535224, 539107, 539121, 539258, 539345, 539620, 539637, 539766, 539933, 539938, 539958, 
539988, 539989, 539991, 540032, 540223, 540349, 540400, 540404, 540447, 540469, 540475, 540476, 540535, 
540571, 540572, 540573, 540574, 540768, 540795, 540823, 540824, 540847, 540861, 540918, 541169

6 524548, 534109, 535748, 539281, 539856, 539895, 540778

7 539997, 539999, 540341, 540472, 540500, 540746, 540794, 540863, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 
540894, 540998

8 538533, 539997, 539999, 540341, 540500, 540794

9 529699, 529703, 529708, 529710, 539111, 539186, 539856, 539894, 539976, 539997, 539999, 540339, 540456, 
540457, 540458, 540460, 540463, 540500, 540512, 540524, 540602, 540618, 540629, 540646, 540647, 540746, 
540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540894, 540931, 540978, 540998, 541466

10 514953, 534114, 539997, 539999, 540339, 540400, 540500, 540536, 540586, 540861

11 539677, 539976, 539997, 539999, 540398, 540399, 540401, 540500, 540658, 540746, 540760, 540874, 540876, 
540877, 540878, 540879, 540882, 540894, 540939, 540978, 540998

12 538701, 539997, 539999, 540339, 540472, 540498, 540499, 540502, 540503

13 539281, 540918

14 527912, 539481, 539483, 540456, 540457, 540458

16 519836, 527912, 529699, 529703, 529708, 529710, 534207, 534420, 537604, 539111, 539186, 539207, 539345, 
539481, 539483, 539768, 539856, 540112, 540229, 540460, 540463, 540500, 540512, 540524, 540913, 540918, 
541392, 541393, 541394

18 537499, 539345, 539768, 540339, 540913, 541392, 541393, 541394

19 524548, 535748, 539261, 539357, 539358, 539862, 539895

20 527912, 536025, 539121, 539281, 539856, 539862, 539895, 539997, 539999, 540339, 540747, 540788, 540874, 
540876, 540877, 540878, 540879, 540894, 540907

21 527912, 534207, 534507, 539345, 539856, 539997, 539999, 540229, 540746, 540874, 540876, 540877, 540878, 
540879, 540894, 540913, 540964, 541392, 541393, 541394

24 527912, 540304, 540310

25 527912, 529833, 529840, 534207, 537499, 539121, 539529, 539894, 540004, 540112, 540238, 540304, 540310, 
540339, 540456, 540457, 540458, 540479, 540891, 540913, 540931

26 527912, 540050, 540052, 541392, 541393, 541394

27 539121, 539856, 540339, 540739

28 539111, 539121, 539345, 539450, 539662, 539856, 539997, 539999, 540339, 540460, 540463, 540529, 540739, 
540903, 540913, 540918, 540931, 540978

29 536887, 538057, 538153, 538154, 539107, 539121, 539258, 539567, 539568, 539938, 540202, 540346, 540874, 
540876, 540877, 540879, 540894, 540918, 541158, 541159

30 531159, 536887, 538057, 538153, 538154, 538640, 538822, 538860, 539121, 539128, 539464, 539465, 539567, 
539568, 539997, 539999, 540147, 540537, 540735, 540786, 540878, 540918, 540939, 540959, 541169

31 539345, 539862, 540470, 541123
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32 539863, 539997, 539999, 540229, 540784, 540815, 540816, 540872, 540874, 540876, 540877, 540879, 540881, 
540883, 540894, 540918

33 539293, 539775, 539863, 539997, 539999, 540606, 540874, 540876, 540877, 540879, 540894, 540905, 540948

34 538860, 540846

35 519836, 527912, 528540, 529699, 529703, 529708, 529710, 530770, 533200, 534109, 534114, 534420, 534930, 
535223, 535224, 536317, 537604, 538751, 538752, 538753, 539107, 539111, 539121, 539128, 539166, 539167, 
539207, 539481, 539483, 539596, 539637, 539666, 539766, 539768, 539782, 539894, 539895, 539938, 539960, 
539976, 540049, 540050, 540052, 540112, 540152, 540218, 540238, 540346, 540398, 540399, 540400, 540401, 
540403, 540460, 540463, 540470, 540472, 540488, 540498, 540499, 540500, 540502, 540503, 540512, 540524, 
540525, 540537, 540575, 540605, 540606, 540739, 540743, 540752, 540754, 540759, 540764, 540766, 540782, 
540794, 540846, 540869, 540870, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540882, 540891, 540894, 540917, 
540924, 540928, 540929, 540939, 540953, 540959, 540960, 540965, 540973, 540975, 540978, 541169, 541354, 
541392, 541393, 541394, 541396

36 529699, 529703, 529708, 529710, 533200, 534420, 535352, 535377, 538751, 538752, 538753, 539166, 539167, 
539186, 539244, 539245, 539596, 539666, 540152, 540209, 540210, 540403, 540488, 540512, 540524, 540743, 
540751, 540752, 540869

37 529699, 529703, 529708, 529710, 533200, 534114, 535748, 539057, 539166, 539167, 539244, 539245, 539895, 
539997, 539999, 540403, 540512, 540524, 540647, 540658, 540752, 540756, 540965, 540998, 541011

38 529699, 529703, 529708, 529710, 534207, 539111, 539666, 539781, 539997, 539999, 540512, 540524, 540602, 
540766, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540894, 540913, 540918, 540960, 541174

39 529699, 529703, 529708, 529710, 529840, 539128, 539166, 539167, 539352, 539603, 539666, 540403, 540488, 
540512, 540524, 540746, 540748, 540825, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540894

40 539603, 539862, 539976, 540403, 540575, 540647, 540863, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540882, 
540894

41 519836, 528540, 529699, 529703, 529708, 529710, 529833, 529840, 530770, 534207, 534930, 535223, 535224, 
538212, 538431, 538533, 538751, 538752, 538753, 539111, 539121, 539186, 539349, 539481, 539483, 539603, 
539666, 539695, 539779, 539781, 539782, 539894, 539956, 539976, 540112, 540229, 540400, 540403, 540429, 
540456, 540457, 540458, 540460, 540463, 540473, 540486, 540512, 540524, 540525, 540563, 540602, 540605, 
540606, 540739, 540751, 540753, 540756, 540759, 540766, 540786, 540823, 540824, 540827, 540857, 540874, 
540875, 540876, 540877, 540878, 540879, 540885, 540892, 540894, 540913, 540918, 540931, 540960, 541392, 
541393, 541394

42 514953, 527912, 529699, 529703, 529708, 529710, 537604, 538751, 538752, 538753, 539111, 539666, 539997, 
539999, 540010, 540400, 540403, 540512, 540524, 540525, 540575, 540618, 540629, 540751, 540752, 540754, 
540756, 540759, 540863, 540874, 540876, 540877, 540878, 540879, 540894, 540998

43 529833, 529840, 530770, 534114, 538431, 538720, 539166, 539167, 539349, 540147, 540202, 540460, 540463, 
540486, 540537, 540575, 540605, 540606, 540735, 540737, 540762, 540763, 540786, 540874, 540876, 540877, 
540878, 540879, 540894, 540905, 540959, 541458

44 529699, 529703, 529708, 529710, 530770, 534114, 535223, 535224, 538533, 539121, 539349, 539550, 539666, 
539780, 539896, 540010, 540185, 540350, 540429, 540470, 540507, 540512, 540524, 540559, 540741, 540753, 
540766, 540827, 540875, 540884, 540885, 540886, 540887, 541020, 541021

45 529699, 529703, 529708, 529710, 530770, 538751, 538752, 538753, 539085, 539111, 539596, 540512, 540524, 
540752, 540759, 540869
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#kolor love 539357

1 535352

103,6 FM radionysa fm 540960

2be 539960

54o08 N 21o41 E NOWY SZTYNORT  
OSADA WOLNOŚCI 539603

A/C TO GO 540760

Acard 540447

AD NAILS 539066

ADRIANOSS 537499

aju 541466

AllMed 540010

americar 541396

APSEMID 540768

AQUA BALANCE 540469

Assay 538753

Assaygroup 538751

Assayindex 538752

Aukcja Sztuki XXI wieku 519836

B 540857

Baltic Estate 539244

Bar Rascal 540605

BE 539245

Beauty Innovations 539781

BENKURA 540202

BENPIZZA 540147

Berries Polska 540784

BIAŁY PUCH 539258

BIOECO-B 540782

Bioelektra Group 540863

Biotechnologia.pl 539782

Biotyna Vitum 540572

BIOTYNA Vitum 540574

BMWperfromance 539057

BO 540762

Bo 540763

Boogie Steps 540891

BOZBI POLSKA HURTOWNIA CZESKIEGO PIWA 540872

BOZBI 540883

BSS 539596

c cedus 540827

Cafe Verona 538720

CARLO ROSSI GOLD 539775

centroplast 540882

Český král 540881

CET 538212

checking 540752

CHEMIA bez tajemnic 539111

Chill Out 541021

Chill 541020

Christian Paul 527912

codziennik kosmetyczny 539779

COFFEE SELECTION 540939

ColoFlor 540223

CRUX wydawnictwo 539768

CZYSTA PIĄTKA 540823

DACH MUR 535748

DANKO 540470

DENAR 540049

DENTISTICA Profesjonalna opieka  
dentystyczna 540741

DEZYNfEKCJA tak, ale nie byle jak 540824

DOCTOR’S CBD 540873

Dom Nalewek Karpa 540905

dom4.pl nieruchomości 540743

domzpaneli 524548

DOZ Product Oviso Opticlear 540349

DS Szczęście Zdrowie Bogactwo 539121

e OZEbroker.pl 540152

ECOODA 540646

EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo  
100% NATURALNA WITAMINA C CBC 539958

EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo  
MAGNEZ B6 activ 540535

ELEKTROBUD DAMIAN KOWALSKI 533200

ELEPHANT 540341

EMAVO 540500

EMIPACK 540472

enferman!a REAL HERO FASHION 540586

exfolmo 539695

FABRYKA LALEK 540887

FACE-COV 514953

Fago-herb 539933

Fala Dobra 539186

Fan Dent 540429

Fasterm 541011

floorpol LTD 539862

FLYING MIKE 540339

FORTLOOK 534109

FUTURE SELECTION 540917
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FUTURE SELECTION 540924

Galeria Venus 540209

GALERIA Venus 540210

GENIVAG 540475

h empire 536887

HB herbiotic 540847

HEALTHY ENJOYMENT 541123

heatergo 540658

Hejo Tolkowy 540575

HIALAG 540476

HomeAir 540964

HUMMUS Z PIERSI INDYKA 541159

IBUNOVEN ZATOKI 540861

INDYKPOL HUMMUS Z PIERSI INDYKA 541158

INFAMIA 540473

isp4trucks  INTELLIGENT SECURITY  
PRODUCTS FOR TRUCKS & TRAILERS 538701

JAK SIEMASZ 540238

JAK URATOWAĆ MAMĘ 540913

JAWORZYNA KRYNICKA 529833

JBB BAŁDYGA HOT DOG FRANCUSKI 539107

JBB BAŁDYGA POLĘDWICZANKA  
Z WARZYWAMI 539938

KAJLA 540885

kajla. 540875

KANAŁ SPORTOWY 534207

KANITA 540747

Kaszubajki 540463

Kaszubiaki 540460

Katalog Prezentów 540563

KOLEKCJA SMAKÓW 540229

KÖNIGS 540537

Konkurs „INSPIRACJE” 539481

LAPERFE CLINIC 540884

LAPERFE 540886

LCL RENT 540825

LEDAMED 539550

Leniar 537604

LEVEL UP SCIENCE-SEI 540816

LIGA OCHRONY PRZYRODY 540756

LIROCSA 539620

LOEWE. YOUR LIFE. OUR LOVE 539997

LOEWE. YOURS. FOREVER 539999

LUXURY HOTEL JWC CZARNY POTOK  
RESORT SPA & CONFERENCE 530770

Ł Festiwal 540112

M KSIĘGOWOŚĆ 541354

m 540498

m 540499

m 540502

m 540503

M.E.A.T. THE CULT 540931

Magdalena Sławska Coach Branży Kreatywnej 540892

Magnat #kolor love 539358

Mag-Vitum B6 540571

MAG-Vitum B6 540573

Mail Backup 540629

MAMAMI 540795

Mamatti WADOWICE 540304

Mamatti 540310

MASK SINGER 540602

MĄKA Z POLSKI 531159

MEDICUS URODA 534114

MediSleep poduszki i kołdry medyczne 540536

Mia Trattoria 538153

Mia Trattoria 538154

misterio 539524

MOC LASU 540185

MOON LARK CRAFT BREWERY SELTZERY  
& MEADERY 539863

MOTHER NATURE&#39;S 483626

MOTO ŁÓDKI 539352

MÓJ KIEROWCA TAXI 540748

MÓJ PRĄD 540965

my LINE 539766

My Tummy 540004

MYV 540400

NA ZIMNO LODY RZEMIEŚLNICZE 540735

NADESHIKO 540218

NADRUKON NADRUKI NA ODZIEŻY 540479

Natural Rascal 540606

Naturalia Targi kosmetyków 539780

Nie budź tatusia 539662

NIEPARKI 540529

nl Clinic 539896

NOBLE WAFERS 539464

NTW airconomic 540998

OD 539956

oh! so you 540766

OLIMP KREMATORIUM ZAKŁAD POGRZEBOWY 539085

OPTIMATIS 540525

OPTIMUM 536025

Orkla Akademia 534930

ozonetube 539976

P PIKOTEKA 539207

PA-MA-MEBLE 540788

PAMO OKNA I DRZWI 539895

Pan Tabletka 535223

PAN TABLETKA 535224

Pani Pudełko DIETY-CATERING.  
TWOJA ZDROWA DOSTAWA 540737

PANI ZOSIA 540948

PERCH PROFESSOR 540903
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PERFUMUM 540867

PERLAŃSKI SALON FRYZUR 540559

PISKP Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 540759

plus 529708

plus 540512

plus 540524

POLĘDWICZANKA 540346

polsat 529710

Pr1mocasa 535377

PREMIUM COLOURS 539128

PROCHOWNIA ŻOLIBORZ 540486

PRONICE 540978

przebadani.pl 539666

Przystanek Beskidy 538431

PUCHACZ 539281

Pyzi Pyzi 540786

RAP KONTENER 539894

RAPÉ 538860

RAPID szybciej niż myślisz 539677

RATOWNIK BIAŁO-CZERWONY 539637

recu 540398

RENNILAS 540050

RENNILAS 540052

requ 540399

rybnet 541174

Sante 539349

SĄDECKI BARTNIK APIVIT plus 541169

SCIENCE-SEI 540815

shoppermark 540754

SIMZA 539988

SITAMET 539989

Słodka Babeczka PRACOWNIA WYPIEKÓW  
ARTYSTYCZNYCH 538822

Smart Pharma 540953

SMILEY 534507

SOLINA 529840

sono 540401

SPN LOGISTICS 540488

STAJNIA ALPAKA pokochaj świat 540753

Star CHRUPKI O SMAKU ZIELONA CEBULKA 539567

Star MACZUGI O SMAKU KETCHUP 539568

Star 538057

stylweiss SZTUKA PROMOCJI 540764

sunergo 540647

SX SIATEX ART 540778

SztoS 538533

THAiSPOT 541458

TIME SELECTION 540928

TIME SELECTION 540929

ToTu Centrum Twojej Terapii 540350

TUBAL KAIN 540403

TULA TROSKLIWI Z NATURY 539345

TWINS SPORT 540739

ULTRA MAR 539167

VA VELOX ALPHA 540874

VASMI 536317

Velox coffee 540878

Velox food 540877

Velox store 540879

Velox 540876

VELOXALPHA 540894

VIGOR POINT 540507

VINCI DINING 534420

VISTA MAR 539166

Vitavape 540846

VOLT POLSKA 540746

VULGAR SUCH IS LIFE 539529

W WIERZBICKI DORADCY  
RESTRUKTURYZACYJNI I SYNDYCY 540869

W WYBIERAMWINO.PL 540975

W 540973

WASEDOC 539991

WERSALIN 539856

WERTIS 540794

WITAJ ZDROWIE 540870

WITKACY 539293

WOODBORNE 540907

WYPALARNIA BIESZCZADZKI WYPAŁ KAWY 540959

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA  
BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY  
W RADOMIU 1  29  300 540751

YFL YOUNG FAMILY LABEL 540458

YFL 540456

Young Family Label 540457

YZZY 540404

Z ZOFIAN 539261

ZDROWE KORZYŚCI VenoDIOSMIN 540032

ZIOŁOWE PRZYJĘCIA 528540

Złote Krople 540918

Złoty Róg 538640

Zrzędliwy Dziadek 539450



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.

909972 OSA (2022 02 25) 3, 5
1010183 Moodle (2022 03 01) 41
1355166 Lira CLINICAL (2022 03 02)

CFE: 01.13.01, 27.05.10 3
1532311 MOCHEQI (2022 02 16)

CFE: 27.05.01 3, 35
1577151 CONFY (2021 11 11)

CFE: 02.09.04, 26.01.05, 27.03.02, 
29.01.04

3, 5, 16

1602601 INTERPADEL (2022 02 23)
CFE: 26.01.06, 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.13

35, 41

1611613 NOVA (2022 02 25) 10
1642995 Z (2022 02 28)

CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.02 25
1649880 QUSTYLE (2021 11 30)

CFE: 26.04.18, 27.05.24 25, 35
1649913 Huepar (2021 12 31, 2021 11 01)

CFE: 17.05.02, 27.03.15, 27.05.01 9
1649987 NEONALGESIN (2021 12 22, 2021 06 28) 5
1649994 Xnova (2022 01 07)

CFE: 27.05.01 9
1649995 CANDIVETRO (2022 02 14, 2021 11 18) 3
1650015 DOXA WHITEPEARL 

(2022 01 04, 2021 07 05)
14

1650080 ammo (2022 01 06)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 34

1650084 (2021 12 21)
CFE: 26.07.25 7

1650099 Cacaolat (2021 12 15, 2021 10 21)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13 30

1650124 (2021 12 23)
CFE: 28.03.00 3

1650230 Dr. DEVIL PUSH PULL  
(2021 07 14, 2021 02 24)
CFE: 01.15.09, 25.05.01, 27.05.10, 
29.01.14

3, 5, 16, 
35, 38

1650396 LITTLE COFA (2021 12 20, 2021 07 02)
CFE: 27.05.01 21

1650405 CAPTUM (2022 01 20) 9
1650494 ALEZEB (2021 11 10, 2021 07 30) 5
1650495 ZELOB (2021 11 10, 2021 07 30) 5
1650497 SUSPIR (2021 11 10, 2021 07 30) 5
1650498 NEVEAZUX (2021 11 10, 2021 07 30) 5
1650499 MABOXOR (2021 11 10, 2021 07 30) 5
1650547 EAT NATURAL Feel the nature  

(2022 02 07, 2021 11 16)
CFE: 23.01.25, 25.01.10, 26.03.23, 
27.05.01, 29.01.13

29, 30

1650638 DEG (2022 02 14, 2021 11 18) 1
1650681 LETS BE CHILD (2021 09 29) 28
1650717 Encoo-Drive (2021 12 13, 2021 11 25) 9, 42
1650757 Yahua (2021 12 06)

CFE: 26.03.01, 27.05.08, 28.03.00 1
1650987 (2021 08 20)

CFE: 05.07.02, 15.07.01 7, 12, 37
1650999 Jona (2021 11 09, 2021 05 11)

CFE: 03.07.03, 27.05.01, 29.01.03 29
1651025 GLOBAL TRADE FINANCE  

(2021 11 28, 2021 10 29)
CFE: 24.17.25, 27.01.01, 27.05.01 36, 42, 45

1651064 DESERTEUR (2021 12 30) 32, 33



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1650638, 1650757 

3  909972, 1355166, 1532311, 1577151, 1649995, 1650124, 1650230 

5  909972, 1577151, 1649987, 1650230, 1650494, 1650495, 1650497,
 1650498, 1650499 

7  1650084, 1650987 

9  1649913, 1649994, 1650405, 1650717 

10  1611613 

12  1650987 

14  1650015 

16  1577151, 1650230 

21  1650396 

25  1642995, 1649880 

28  1650681 

29  1650547, 1650999 

30  1650099, 1650547 

32  1651064 

33  1651064 

34  1650080 

35  1532311, 1602601, 1649880, 1650230 

36  1651025 

37  1650987 

38  1650230 

41  1010183, 1602601 

42  1650717, 1651025 

45  1651025



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.

531008 CZEREPIŃSKI DOMINIK
2022 01 02 35, 44

534074 Sky International AG
2022 01 11 16, 21, 25, 28, 30, 41

531528 Societé des Produits Nestlé SA
2022 01 31 35

536826 Strellson AG
2022 03 21 25

536927 Siemens Trademark GmbH & Co. KG
2022 03 18 7, 9, 37

536554 MIP METRO Group Intellectual Property 
GmbH & Co. KG
2022 03 21 20, 37

536569 ŁABUDA KRZYSZTOF WINNER PUB
2022 03 14 29, 41, 43

536570 ŁABUDA KRZYSZTOF WINNER PUB
2022 03 14 29, 41, 43

538663 Robert Bosch GmbH
2022 03 22 9

535540 ISS World Services A/S
2022 03 19 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
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S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

13/2022 16 490176

(210) 490176            (220) 2018 09 05
(731) TAURON POLSKA ENERGIA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(558) (znak kolor/kolory)
(540)

(531) 29.01.01
(571) opis znaku: 100% Magenta 
z Triady; wartości według palety 
koloru CMYK: 0/100/0/0; wartości 
RGB 266/0/122
(510), (511) 4 energia elektryczna, 
36 pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących dostarcza-
nia energii elektrycznej, 39 usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej, magazynowa-
nie i przechowywanie energii elek-
trycznej, zaopatrywanie w energię 
elektryczną, 40 wytwarzanie  
i przetwarzanie energii elektrycznej.

(210) 490176            (220) 2018 09 05
(731) TAURON POLSKA ENERGIA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.01
(510), (511) 4 energia elektryczna, 
36 pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących dostarcza-
nia energii elektrycznej, 39 usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej, magazynowa-
nie i przechowywanie energii elek-
trycznej, zaopatrywanie w energię 
elektryczną, 40 wytwarzanie  
i przetwarzanie energii elektrycznej.
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