
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

16/2022



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 19 kwietnia 2022 r. Nr ZT16

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) 485691 (220) 2018 05 07
(731) STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Polski Alarm Smogowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promo-
wanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, publikowa-
nie materiałów i tekstów reklamowych, 41 usługi edukacyj-
ne związane z ochroną środowiska, publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, 42 badania dotyczące 
ochrony środowiska, usługi doradcze związane z badaniami 
w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze w zakre-
sie zanieczyszczenia środowiska, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z bez-
pieczeństwem środowiska, zdalny monitoring powietrzny 
związany z badaniami środowiska, publikowanie informacji 
naukowych.

(210) 518892 (220) 2020 09 28
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KĘTRZYŃSKI 1945 DELIKATNY majonez

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 01.15.11
(510), (511) 30 majonezy.

(210) 518964 (220) 2020 10 01
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MY VAGINA
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, 
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) 522002 (220) 2020 12 09
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAŁY WIELKI SKLEP
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lojal-
nościowymi, 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt, 
mleczne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał 
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady 
i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, gotowe do spo-
życia przekąski składające się głównie z ziemniaków, orze-
chów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, sałatki gotowe, gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, placki smażone, desery jogurtowe, desery 
mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, napoje 
mleczne, 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery, 
chipsy jako produkty zbożowe, chrupki kukurydziane, gotowe 
pizze, popcorn, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na ba-
zie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony i guma 
do żucia, batony zbożowe i energetyczne, cukier, miód, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i drożdże, ryż, makaron, kluski, tapioka, sago, mąka, zbo-
żowe produkty spożywcze, chleb, czekolada, melasa, drożdże, 
proszek do pieczenia, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy, lód, gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub 
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warzyw, naleśniki, placki, suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zapakowane 
zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, pud-
dingi, tiramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka 
ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, 
herbata mrożona, sernik, 31 surowe i nieprzetworzone pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasio-
na do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i napoje dla zwie-
rząt, słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwo-
warskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, 33 napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], wino, cydr, 
wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, two-
rzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i prze-
ciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substan-
cje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle 
i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do druko-
wania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie su-
rowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowa-
niu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybie-
lające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i po-
lerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, 
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa 
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty 
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutycz-
ne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal-
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: me-
tale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do ce-
lów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budow-
lane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachet-
nych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe 
do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bra-
my, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, ma-
szyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu 
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmucha-
wy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządze-

nia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, my-
jące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, sil-
niki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), me-
chanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia 
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń bocz-
na, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), 
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, 
przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytu-
acjach awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, 
ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub prze-
twarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i me-
dia do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cy-
frowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywa-
nia danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kom-
putery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla 
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowa-
nia, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nur-
ków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia 
do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagne-
tyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnaliza-
cyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaź-
niki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah 
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medycz-
ne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu 
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagają-
ce przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad nie-
mowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z ak-
tywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i in-
strumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do ce-
lów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież 
medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedycz-
ne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykon-
cepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współ-
życie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, 
ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitar-
nych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalino-
wych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sani-
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tarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, 
bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konser-
wowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemy-
słowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządze-
nia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające 
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądro-
we, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy 
i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lą-
dzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i fi-
gurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do in-
strumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier 
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły 
piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla 
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dy-
daktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owi-
jania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe 
produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowa-
nie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika 
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wy-
tłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelnia-
jące, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewo-
dy giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, arty-
kuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: skóra i imitacje 
skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, 
laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubra-
nia dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nieme-
talowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, 
budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, sta-
tuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, 
beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub pół-
przetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, 
pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki 
niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy nie-
metalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie 
kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, 
drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz po-

jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory ku-
chenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), ma-
teriały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprze-
tworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stoso-
wanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ce-
ramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty 
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, torby do transportu i przechowywania materia-
łów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
mienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje 
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne 
kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzie-
ży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwia-
ty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcusz-
ków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), 
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania 
podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufi-
tów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wi-
deo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 
artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne 
choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo-
wane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala-
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty na-
biału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty 
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), 
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy ko-
rzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamro-
żona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne sło-
dziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze-
nia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprze-
tworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże 
zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność 
i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produk-
ty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki 
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owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tyto-
niu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze 
doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, usługi doradcze w za-
kresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjali-
zacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatni-
cze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi 
dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi telekomuni-
kacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, orga-
nizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, zapewnianie dostępu do niepo-
bieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale interne-
towe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, do-
radztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii infor-
macyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogra-
mowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie 
użytkowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie ob-
sługiwania sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie 
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako 
usługa (SaaS), oprogramowanie do dokonywania zakupów 
jako usługa (SaaS), oprogramowanie do zarządzania progra-
mami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania 
tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości 
osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licen-
cjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 523466 (220) 2021 01 21
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cedrob porty

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Usługi 
administracyjne w zakresie odpraw celnych, Zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie i do-
radztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Do-
radztwo w sprawach organizacji i prowadzenia morskiego 

obrotu handlowego, Organizowanie i prowadzenie rekruta-
cji załóg do międzynarodowego transportu morskiego, Po-
średnictwo handlowe przy wycenie i sprzedaży lub zamia-
nie środków transportu morskiego towarów, Usługi wyceny 
działalności handlowej, w tym pośrednictwa w transporcie 
morskim, Usługi pozyskiwania danych, w tym pośrednic-
twa w transporcie morskim i ich systematyzacja w kompu-
terowych bazach danych, Usługi i wyszukiwanie informa-
cji, w tym pośrednictwa w transporcie morskim dla osób 
trzecich w plikach komputerowych, Rekrutacja personelu, 
reklama i marketing, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Doradztwo gospodarcze, Zarządzanie w zakresie zamówień, 
Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych 
osób, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą 
w zakresie transportu, logistyki i dystrybucji, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej w zakresie transportu, 
logistyki i dystrybucji, analizy kosztów i korzyści, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, Wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Usługi sprzedaży produktów spożywczych 
i mięsnych w celach promocyjnych za pośrednictwem por-
talu internetowego, Organizacja wystaw i pokazów w ce-
lach reklamowych, 36 Usługi podatkowe i celne, Agencje 
pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpie-
czeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą morską, 
Usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, Doradztwo ubez-
pieczeniowe w zakresie transportu, logistyki i dystrybucji, 
Doradztwo, wyceny i analizy finansowe, Usługi finansowe 
związane z transportem towarów, Usługi w zakresie kon-
sultacji związanych z finansowaniem przewozu towarów, 
Doradztwo finansowe w zakresie transportu, logistyki, Or-
ganizowanie zbierania opłat celnych, Organizowanie zwro-
tu opłat celnych, Organizowanie płatności opłat celnych, 
Usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, Clenie towarów dla 
osób trzecich, 39 Organizowanie i świadczenie usług trans-
portowych drogą lądową, morską i powietrzną, Dystrybu-
cja towarów drogą morską, Transport promowy, Transport 
specjalistyczny, Transport kontenerów, Transport morski 
surowców do produkcji pasz, transport morski materiałów 
sypkich, Usługi transportu morskiego żywności, Transport 
morski żywności w warunkach chłodniczych, Transport 
i wynajmowanie statków, Magazynowanie i składowanie 
żywności, Magazynowanie w chłodniach, Magazynowanie 
celne, Usługi wynajmu związane z transportem i magazy-
nowaniem, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, 
Usługi rozładunku towarów, Wypożyczanie palet i konte-
nerów do transportu towarów, Przeładunek kontenerów, 
Spedycja towarów, Spedycja w transporcie morskim, Spe-
dycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Pośrednictwo 
w transporcie morskim, Usługi tranzytowe, fracht (przewóz 
towarów), pośrednictwo frachtowe, Usługi agencji frachto-
wych, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Pośrednictwo i in-
formacja o transporcie i spedycji transportu, Pośrednictwo 
i informacja o transporcie i spedycji transportu, Informacja 
o transporcie, pośrednictwo frachtowe, prowadzenie inte-
resów osób trzecich w zakresie usług transportu powietrz-
nego, lądowego i wodnego.

(210) 523468 (220) 2021 01 21
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Cedrob cargo

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Usługi 
administracyjne w zakresie odpraw celnych, Zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie i doradz-
two biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
w sprawach organizacji i prowadzenia kolejowego obrotu 
handlowego, Organizowanie i prowadzenie rekrutacji załóg 
do międzynarodowego transportu kolejowego, Pośred-
nictwo handlowe przy wycenie i sprzedaży lub zamianie 
środków transportu kolejowego towarów, Usługi wyceny 
działalności handlowej, w tym pośrednictwa w transporcie 
kolejowym, Usługi pozyskiwania danych, w tym pośrednic-
twa w transporcie kolejowym i ich systematyzacja w kom-
puterowych bazach danych, Usługi i wyszukiwanie informa-
cji, w tym pośrednictwa w transporcie kolejowym dla osób 
trzecich w plikach komputerowych, Rekrutacja personelu, 
reklama i marketing, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Doradztwo gospodarcze, Zarządzanie w zakresie zamówień, 
Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych 
osób, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą 
w zakresie transportu, logistyki i dystrybucji, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej w zakresie transportu, 
logistyki i dystrybucji, analizy kosztów i korzyści, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń, Wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Usługi sprzedaży produktów spożywczych 
i mięsnych w celach promocyjnych za pośrednictwem por-
talu internetowego, Organizacja wystaw i pokazów w celach 
reklamowych, 39 Organizowanie i świadczenie usług trans-
portowych drogą lądową, morską i powietrzną, Transport 
kolejowy, Transport specjalistyczny, Transport kontenerów, 
Transport kolejowy surowców do produkcji pasz, Transport 
kolejowy materiałów sypkich, Usługi transportu kolejowego 
żywności, Transport kolejowy żywności w warunkach chłod-
niczych, Magazynowanie i składowanie żywności, Magazy-
nowanie w chłodniach, Magazynowanie celne, Usługi wy-
najmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi 
w zakresie transportu kontenerowego, Usługi rozładunku 
towarów, Przeładunek kontenerów, Spedycja towarów, Spe-
dycja w transporcie kolejowym, Pośrednictwo w transporcie 
kolejowym, Usługi tranzytowe, fracht (przewóz towarów), 
pośrednictwo frachtowe, Usługi agencji frachtowych, Usługi 
w zakresie cargo i frachtu, Pośrednictwo i informacja o trans-
porcie i spedycji transportu, Pośrednictwo i informacja 
o transporcie i spedycji transportu, Informacja o transporcie, 
pośrednictwo frachtowe, prowadzenie interesów osób trze-
cich w zakresie usług transportu powietrznego, lądowego 
i wodnego, Wynajem i dzierżawa wagonów platform, Wypo-
życzanie palet i kontenerów do transportu towarów, Wyna-
jem kontenerów, Wynajem pociągów, Holowanie, Wynajem 
samochodów, Wynajem pojazdów pasażerskich, Transport 
pasażerski koleją, Przewóz ładunków, Dostawa towarów dro-
gą kolejową, Usługi czarterowego transportu kolejowego, 
Zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym sie-
ciom komunikacyjnym i technologii, Zarządzanie i synchro-
nizacja ruchu kolejowego, Wynajem linii kolejowych.

(210) 525017 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE GOLD QUALITY 

GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA PRODUKT 
BEZGLUTENOWY źródło białka bez dodatku 
fosforanów NA 100 g PRODUKTU 185 g mięsa

(531) 24.09.05, 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 
24.15.02, 25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

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

(210) 525018 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE GOLD QUALITY 

GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA 
PRODUKT BEZGLUTENOWY źródło białka bez 
dodatku fosforanów i glutaminianu sodu NA 100 g 
PRODUKTU 185 g mięsa

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 24.15.02, 
26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.01

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

(210) 525019 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE GOLD 
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA 
100% WOŁOWINY wysoka zawartość białka bez 
dodatku fosforanów PRODUKT BEZGLUTENOWY NA 
100 g PRODUKTU 185 g mięsa

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.15.02, 26.11.03, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 24.01.05, 25.01.01

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

(210) 525020 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE GOLD QUALITY 

GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA PRODUKT 
BEZGLUTENOWY źródło białka bez dodatku 
fosforanów NA 100 g PRODUKTU 185 g mięsa

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 25.01.01, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15, 26.11.03, 24.15.02, 24.01.05

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

(210) 525021 (220) 2021 02 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE GOLD QUALITY 
GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA PRODUKT 
BEZGLUTENOWY wysoka zawartość białka bez 
dodatku fosforanów i glutaminianu sodu NA 100 g 
PRODUKTU 182 g mięsa

(531) 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 24.15.02, 
25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

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

(210) 525287 (220) 2021 02 27
(731) GŁOWACKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 3vsales.com
(510), (511) 9 Interaktywne multimedialne programy kom-
puterowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne 
do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne programy 
gier komputerowych, Interaktywne publikacje elektronicz-
ne, Interaktywne systemy komputerowe, Interaktywne ter-
minale z ekranami dotykowymi, Oprogramowanie interak-
tywne, Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla 
rozrywki interaktywnej, 35 Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami 
naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów.
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(210) 529580 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipolsat

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 
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, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale 
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
niczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elek-
tronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, 
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy 
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, 
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmac-
niacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, De-
kodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, 
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia tele-
wizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Ka-
mery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze 
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunika-
cyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery 
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radio-
wych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domo-
wego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projek-
tory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Fu-
terały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały 
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui 
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, 
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowa-
nia urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urzą-
dzeń 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, Dłu-
gopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego, 

Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby anty-
statyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książ-
ki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atra-
ment, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby 
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Pra-
ce biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw han-
dlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamo-
we, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
gi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Son-
daże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kom-
puterowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarza-
nie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnia-
nie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informa-
cji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży 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, Sprzedaż de-
taliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
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oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 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, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprze-
wodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, 
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2022

gające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, 
Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków 
transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowa-
nie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybu-
cja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem 
ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośred-
nictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów ra-
diowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów ra-
diowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 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 innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 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-
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 
online 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) 529581 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipolsat

(531) 29.01.02, 29.01.11, 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 
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do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale 
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
niczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elek-
tronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, 
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy 
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, 
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmac-
niacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, De-
kodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, 
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia tele-
wizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Ka-
mery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze 
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunika-
cyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery 
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radio-
wych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domo-
wego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projek-
tory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Fu-
terały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały 
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui 
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, 
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowa-
nia urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urzą-
dzeń 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, Dłu-
gopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego, 
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby anty-
statyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książ-
ki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atra-
ment, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby 
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Pra-

ce biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw han-
dlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamo-
we, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
gi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Son-
daże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kom-
puterowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarza-
nie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnia-
nie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informa-
cji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży 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, Sprzedaż de-
taliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
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gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 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, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprze-
wodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 

telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, 
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, 
Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków 
transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowa-
nie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybu-
cja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem 
ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
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nych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośred-
nictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów ra-
diowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów ra-
diowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 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 innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 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-
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 
online 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) 529587 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.04.03, 26.04.09, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.11

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma 
drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jedno-
razowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, 
Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, 
Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [artykuły biurowe], 
Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wy-
jątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby 
z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szko-
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leniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Pa-
pier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynko-
we, 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, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwa-
nie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 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, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa to-
warów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowol-
taicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu go-
spodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 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, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapozna-
wać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośred-
nictwa w powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa w dzie-
dzinie świadczenia usług, Usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie 

sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług 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 zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadcze-
nia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji tele-
wizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wia-
domości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicz-
nej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi teleko-
munikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji sate-
litarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawa-
nia bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablo-
wej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie pro-
gramów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multime-
dialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów tele-
wizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
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do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazy-
wanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyj-
nych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinfor-
matyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służą-
cych do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radio-
wych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polega-
jące na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne 
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawa-
nie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie ga-
zet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Pro-
dukcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży 
programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi 
sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji tele-
wizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja 
programów radiowych, Montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia tele-
wizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radio-
wych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 529588 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 2 3 4 5 6 polsat sport

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 
26.01.12, 26.01.17, 27.07.01, 27.07.11, 26.11.03, 26.11.10, 
26.11.13, 26.03.23

(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma 
drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jedno-
razowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, 
Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, 
Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [artykuły biurowe], 
Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjąt-
kiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby z two-
rzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, 
Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Ana-
lizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie 
działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospo-
darczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje 
informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Or-
ganizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public 
relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe prze-
twarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Za-
rządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna 
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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, Usłu-
gi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia usług, Usługa po-
legająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Do-
radztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach 
bezpieczeństwa, Usługi dotyczące działalności centrów tele-
fonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji ra-
diowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiado-
mości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne 
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi 
komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednic-

twem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sa-
telitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja programów analogowych tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadajników 
naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem nadajników naziemnych, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usłu-
gi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elek-
tronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
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drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja 
filmów, Produkcja nagrań wideo, 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 innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług.

(210) 529590 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ipolsat
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale 
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
niczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elek-
tronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, 
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy 
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, 
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmac-
niacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, De-
kodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, 
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia tele-
wizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Ka-
mery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze 
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunika-
cyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery 
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radio-
wych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domo-

wego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projek-
tory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Fu-
terały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały 
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui 
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, 
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowa-
nia urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urzą-
dzeń 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, Dłu-
gopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego, 
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby anty-
statyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książ-
ki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atra-
ment, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby 
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Pra-
ce biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw han-
dlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamo-
we, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
gi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Son-
daże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kom-
puterowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarza-
nie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnia-
nie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informa-
cji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
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medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż de-
taliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji ra-
diowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi 
ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług 
finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi 
płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowy-

mi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usłu-
gi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowa-
dzenia rachunków], Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
instalacyjne 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, Usłu-
gi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usłu-
gi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szcze-
gólności 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, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprze-
wodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, 
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
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macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, 
Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków 
transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowa-
nie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybu-
cja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem 
ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośred-
nictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów ra-
diowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów ra-
diowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 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 innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 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 informatycz-
ne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informa-
tyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie techno-
logii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i kompu-
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 
online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
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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) 530213 (220) 2021 06 11
(731) WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(556) (znak dźwiękowy)
(540) 

(510), (511) 35 Reklama, usługi reklamowe świadczone 
w szczególności za pośrednictwem Internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprze-
daży, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, wyszukiwanie informacji w kompu-
terowych bazach danych, zarządzanie hotelami, doradz-
two gospodarcze, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, 36 Ubezpieczenia 
w zakresie przewozu turystów i pobytu w ośrodkach wy-
poczynkowych, 39 Organizowanie podroży, imprez tury-
stycznych, wycieczek, świadczenie usług turystycznych 
zwiedzanie, usługi osób towarzyszących podróżnym, usłu-
gi przewodników i pilotów wycieczek, usługi wypożycza-
nia pojazdów, w szczególności samochodów i rowerów, 
usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych 
i biur turystycznych zawarte w klasie 39, w szczególności 
usługi świadczone przez te podmioty z wykorzystaniem 
Internetu, usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc na wycieczki 
i podróż, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów związanych 
z transportem, w szczególności biletów lotniczych, usługi 
związane z informacją dotyczącą podróży, w szczególności 
w zakresie taryf, rozkładów jazdy i sposobów transportu, 
41 Rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja 
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególno-
ści kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem 
Internetu, informacja o rekreacji, usługi związane z organi-
zacją wypoczynku, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkur-
sów, przyjęć, seminariów, sympozjów i zjazdów, organizo-
wanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, sprzedaż zwłaszcza 
z wykorzystaniem Internetu biletów na imprezy masowe 
oraz na imprezy turystyczne, 42 Administrowanie stronami 
komputerowymi, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
usługi w zakresie udostępniania miejsc na serwerach, do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośredników tu-
rystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych 
w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla 
podróżnych, w szczególności w hotelach, domach tury-
stycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach 
kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem 
Internetu, wynajmowanie noclegów, wynajmowanie miesz-
kań na pobyt czasowy, wynajmowanie domów na wakacje, 
usługi zakwaterowania dla obozów wakacyjnych.

(210) 532867 (220) 2021 08 17
(731) MARGLEWSKA ADRIANA, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q-TEQ

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Obrabiarki, Narzędzia napędzane silnikowo, 
Maszyny, urządzenia i instalacje przeznaczone do obróbki 
i cięcia kamienia, 35 Usługi w zakresie prowadzenia i za-
rządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlo-
wymi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej 
i internetowej towarów takich, jak: maszyny, obrabiarki, 
narzędzia napędzane silnikowo, maszyny, urządzenia 
i instalacje przeznaczone do obróbki i cięcia kamienia, 
części i akcesoria do wszystkich wymienionych wyżej to-
warów, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji 
sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, 
prasy oraz sieci komputerowej, Usługi w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji sprzedaży oraz usługi polegające 
na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biz-
nesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone 
za pomocą stron Internetowych i mediów społecznościo-
wych, Usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promo-
cyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, 
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyj-
nych, Prace biurowe, 40 Usługi w zakresie obróbki i cięcia 
kamienia.

(210) 533176 (220) 2021 08 26
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW 

NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości 

w Warszawie

(531) 24.15.13, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie zarządzania nierucho-
mościami.

(210) 534629 (220) 2021 09 29
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PAXIFAR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 534781 (220) 2021 10 05
(731) BEDLICKA-GÓŹDŹ ANNA AB STUDIO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AB AB STUDIO

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Informacja budowlana, Konsul-
tacje budowlane, Konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, Przekształcenie obiektów biznesowych, 
Udzielanie informacji budowlanych, Udzielanie informacji 
budowlanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
budowlane, Usługi doradcze dotyczące przebudowy bu-
dynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budow-
nictwa, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi informacyj-
ne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi w zakresie malo-
wania i prac dekoratorskich, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania, Doradztwo projektowe, Doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie dobo-
ru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
[projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] 
barów, Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie 
[projektowanie] biur, Planowanie [projektowanie] łazienek, 
Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, Projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane, Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz budynków, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz bu-
dynków, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usłu-
gi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania 
mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projek-
towania wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz domowych, Wzornictwo i opracowywanie 
produktów.

(210) 535690 (220) 2021 10 25
(731) GOCLAN WIKTOR CENTRUM INWESTYCJI 

DEWELOPERSKICH, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Aukcje nieruchomości, Analiza marketingo-
wa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nierucho-
mości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 Administrowanie nie-

ruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestowanie 
w nieruchomości, Nabywanie nieruchomości dla osób trze-
cich, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieru-
chomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące nieruchomości, Ubezpieczenia ma-
jątkowe nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji po-
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nie-
ruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości w imie-
niu osób trzecich, Wycena nieruchomości, Zabezpieczanie 
środków finansowych na zakup nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 Budowa-
nie nieruchomości, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, 42 Oględziny nieruchomości, Pla-
nowanie budowy nieruchomości, Sporządzanie raportów 
dotyczących planowania nieruchomości, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe 
związane z nieruchomościami.

(210) 535836 (220) 2021 10 27
(731) JESIONOWSKI MICHAŁ, Gostomko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRÓB TO SAM MIŁOŚNICY CZTERECH KÓŁEK

(531) 18.01.09, 14.07.06, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, wydawnictwa, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki publikacje, 
fotografie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, 
materiały szkoleniowe instruktażowe, teczki papierowe, 
emblematy papierowe, plakietki papierowe, naklejki pa-
pierowe, plakaty z papieru, papierowe materiały biurowe, 
upominkowe artykuły papiernicze, 35 Pisanie tekstów re-
klamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych, Przygotowanie materia-
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łów reklamowych, Przygotowywanie prezentacji w celach 
reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, 37 Obsługa i naprawa pojazdów, 
Konserwacja pojazdów, Konserwacja, czyszczenie, repera-
cja skór, Lakierowanie, Ładowanie akumulatorów do pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Polerowanie pojazdów, Regeneracja 
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Smarowa-
nie pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi sta-
cji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Wulkanizacja 
opon [naprawa], Wyważanie opon, Zabezpieczanie pojaz-
dów przed rdzą, 38 Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Emisja abonowanych programów telewizyjnych, Emi-
sja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Emisja treści wideo, Interaktywne przesyłanie treści wideo 
przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, 
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem 
Internetu, Nadawanie symultaniczne telewizji za pośred-
nictwem globalnych sieci komunikacyjnych. Internetu i sie-
ci bezprzewodowych, Nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Podcasting, 
Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem sa-
telity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie 
webcastów, Transmisja cyfrowych programów audio i wi-
deo przez światową sieć komputerową, Transmisja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja ma-
teriałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio informacji 
za pośrednictwem Internetu, Transmisja plików danych, 
audio, wideo multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumienio-
wej przez światową sieć komputerową, Transmisja publika-
cji elektronicznych on-line, Transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, Transmisje na żywo dostępne przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Udzie-
lanie dostępu do telewizji internetowej, Usługi nadawania 
programów telewizyjnych, Usługi nadawania interaktywnej 
telewizji i radia, Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, 
Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Usługi 
wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji: Multimedialne wydania czasopism, Multime-
dialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisa-
nie tekstów [innych niż teksty reklamowej, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja gazet elektronicznych  
on-line, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 

Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja recen-
zji on-line w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów w po-
staci nośników elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elek-
tronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektronicz-
ną, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie magazynów konsumenc-
kich, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
opowiadań, Publikowanie tekstów, Udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line czaso-
pism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), Usługi pisania blogów, 
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby 
nie reklamowe, Usługi prezenterów telewizyjnych i radio-
wych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi 
reporterskie, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Usłu-
gi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publiko-
wania on-line, Usługi wydawania publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, Wydawanie audiobooków, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet.

(210) 535931 (220) 2021 10 28
(731) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, US
(540) (znak słowny)
(540) REGENERON
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne i me-
dyczne, 31 Żywe, genetycznie zmodyfikowane zwierzęta, 
40 Wytwarzanie linii komórkowych do użytku w produkcji 
biofarmaceutyków dla osób trzecich, Formowanie, produk-
cja i wytwarzanie protein dla osób trzecich, Produkcja środ-
ków farmaceutycznych na zamówienie, Produkcja materia-
łów biofarmaceutycznych na zamówienie, 42 Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
Usługi inżynierii genetycznej, Badania genetyczne, Usługi 
naukowe i technologiczne oraz związane z nimi prace ba-
dawczo-rozwojowe, Badania naukowe z zakresu genetyki, 
Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Pra-
ce badawczo-rozwojowe w dziedzinach biotechnologii, bio-
farmaceutyków i terapii genowej, Badania kliniczne, Próby 
kliniczne, 44 Udzielanie informacji medycznych i udostęp-
nianie programów wspierających leczenie, Usługi w zakresie 
medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami ge-
netycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i biofarmaceutycznymi.

(210) 535937 (220) 2021 10 28
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PASZPORTY WOLNOŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.07.23, 29.01.01
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizual-
ne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multime-
dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne i kom-
puterowe, Programy komputerowe, programy do prowadze-
nia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi inte-
raktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 
16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fo-
tograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficz-
ne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do opra-
wiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Na-
rożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do prze-
chowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjo-
nerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do foto-
grafii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu-
łością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, Produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadze-
nie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, 
filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public rela-
tions, Merchandising, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: sprzętu, artykułów i programów 
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, Gier, 
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicz-
nych i artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrun-
kowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydaw-
nictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom 
dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa prze-
kazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w syste-
mie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te-
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audy-

cji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Dostarcza-
nie i przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Przekazy-
wanie informacji za pośrednictwem telefonu, Przekazywanie 
informacji za pomocą komputera, Przekazywanie informacji 
za pomocą radia, Przekazywanie informacji do organizacji 
sprawozdawczych, Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem usług online i Internetu, Przekazywanie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, Przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Elektroniczna wymiana danych przechowywa-
nych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i poko-
jów rozmów [chatroom], Udostępnianie online elektronicz-
nych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości 
pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie po-
kojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogło-
szeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow-
nikami komputerów, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozryw-
kowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu i kultu-
ry, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez ar-
tystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usłu-
gi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedial-
nej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o cha-
rakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie inte-
raktywnych gier komputerowych, Usługi rozrywkowe w po-
staci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi wy-
najmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 
spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyj-
nych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, Organi-
zowanie konkursów i plebiscytów, Przyznawanie nagród 
w kategoriach literatura, film, teatr, muzyka poważna, muzy-
ka popularna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa, Organi-
zowanie przyjęć i wystaw, wydarzeń tematycznych, Usługi 
reporterskie, Montaż programów telewizyjnych, w tym udo-
stępnianych przez Internet, Montaż programów telewizyj-
nych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych, Wynajem programów telewizyj-
nych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyj-
nych, Układanie rozkładu programów telewizyjnych, Produk-
cja edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja roz-
rywkowych programów telewizyjnych, Realizacja telewizyj-
nych programów rozrywkowych, Produkcja tematycznych 
programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewi-
zyjnych na żywo, Przygotowywanie programów radiowych 
i telewizyjnych, Udzielanie informacji dotyczących progra-
mów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodo-
wanymi, Sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Roz-
rywka w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie - ), 
Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyj-
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nych, Realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyj-
nych, Usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów 
telewizyjnych, Przygotowywanie i realizacja programów te-
lewizyjnych i radiowych, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewi-
zyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
do celów edukacyjnych, Produkcja programów telewizyj-
nych na żywo w celach rozrywkowych, Wynajem obiektów 
i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobil-
nych, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i pro-
gramów telewizyjnych, Rozrywka w postaci toczących się 
programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, Obsługa 
sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery interne-
towej, Udostępnianie multimedialnych programów rozryw-
kowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i online, Udostępnianie fil-
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośred-
nictwem płatnej telewizji, Zapewnianie klasyfikacji wieko-
wych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań 
wideo i gier wideo, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów te-
lewizji za opłatą [pay-per-view], Prowadzenie programów 
rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 536117 (220) 2021 11 05
(731) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 29 Mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach 
dzielonych na części, mięso wołowe, cielęce baranie, ja-
gnięce, drobiowe i królicze, Wyroby mięsne typu kebab:  
kebab drobiowy, kebab z wołowiny, kebab z cielęciny, ke-
bab z mięsa mielonego, Wyroby mięsne smażone, pieczone, 
grillowane, Dania gotowe na bazie mięsa, konserwy mięsne, 
Wyroby wędliniarskie na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, 
wieprzowego i wołowego: bekony, boczki, kiełbasy, parówki, 
pieczenie, salami, salcesony, szynki, wędzonki, wyroby blo-
kowe, Wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zesta-
wy wędlin układanych, Pasty, nadzienia i przekąski mięsne, 
30 Potrawy kuchni regionalnych, takich jak gyros, kebab, ke-
bab zawijany, tortilla, wrap, wrap zwijany, kanapka, zapiekan-
ka, lasagne, pizza, spaghetti, burrito, quesadillas, chili con car-
ne, fajitas, Gotowe dania kuchni polskiej na bazie produktów 
zbożowych i mąki, makarony, paszteciki, produkty zbożowe, 
pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem 
i owocami, pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, 
pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, 
naleśniki z owocami, pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, 
pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, 
kluski śląskie, kopytka, kasze, wyroby piekarnicze i cukierni-

cze, słodycze, lody spożywcze, wyroby kulinarne na bazie 
mąki takie jak: pierożki azjatyckie, pierożki tajskie, 32 Piwo, 
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, 33 Napoje alkoholowe ( z wyjąt-
kiem piwa), 43 Usługi gastronomiczne, prowadzenie punktu 
małej gastronomii, restauracja fast food, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów sałatkowych, 
barów samoobsługowych, prowadzenie punktu małej ga-
stronomii specjalizującej się w przygotowaniu kebabu, przy-
gotowywanie posiłków i dań na zamówienie, organizowanie 
i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowa-
nie sal na posiedzenia, narady, dostawa posiłków i dań pod 
wskazany adres, catering.

(210) 537264 (220) 2021 12 02
(731) BONOSONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Głośni-
ki, Części i akcesoria do urządzeń audio, Domowe głośniki 
audio, Głośniki audio, Interfejsy audio, Obudowy na głośni-
ki, Obudowy głośników, Obudowy głośników audio, Sprzęt 
audio, Sprzęt konferencyjny audio, Sprzęt do odtwarzania 
dźwięku, Stojaki na głośniki, Stojaki dopasowane do głośni-
ków, Stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń 
audio, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 20 Meble, Me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Stojaki na gło-
śniki [meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, 
37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 
Instalacja sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze doty-
czące instalacji sprzętu audiowizualnego.

(210) 537962 (220) 2021 12 21
(731) Dimedic Limited, Newcastle Upon Tyne, GB
(540) (znak słowny)
(540) Dimedic
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Opieka medyczna i zdrowotna, 
Rozpylanie nawozów z powietrza.

(210) 537994 (220) 2021 12 21
(731) CAREIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) carein
(510), (511) 3 Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosme-
tyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Ko-
smetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Kosmetyki do użytku osobistego, Ko-
smetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upięk-
szające, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w postaci kremów, Ko-
smetyki w postaci płynów, Kremy do ciała [kosmetyki], 
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy 
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i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy 
na noc [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Środki nawil-
żające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmety-
ki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako 
kosmetyki, 5 Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, 
Odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nie-
przeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety składające się z witamin, Suplementy diety w płynie, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy żywnościo-
we, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing bezpo-
średni, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzi-
nie sieci telematycznych i telefonicznych, Marketing inter-
netowy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związanej 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży suplemen-
tów diety online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Dostarczanie informacji dotyczących pro-
duktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Udostępnianie porad dotyczą-
cych konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
kosmetyków, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, Kampanie marketingowe.

(210) 538134 (220) 2021 12 27
(731) MYLAN IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) DAFORBIS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 538159 (220) 2021 12 27
(731) CZECHOWSKI TOMASZ, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P. MŁODA Polska BISTRO & PIANINO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.18
(510), (511) 43 Działalność restauracji, bistro, street-food, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi ca-
teringu, Przygotowywanie jedzenia na wynos, Działalność 
barów, Wynajem sal restauracyjnych, Organizacja imprez 
okolicznościowych.

(210) 538175 (220) 2021 12 27
(731) LUX WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Sprzedaż myjni, urządzeń do myjni, Franczy-
za myjni, urządzeń do myjni, Import myjni, urządzeń do myj-
ni, Export myjni, urządzeń do myjni, 37 Usługa mycia aut, 
Usługa sprzątania aut, Usługa woskowania aut, Usługa czysz-
czenia aut, Usługa polerowania aut, Usługa konserwacji aut, 
Usługa prania tapicerki, Naprawa urządzeń do myjni aut.

(210) 538357 (220) 2021 12 31
(731) COOLING.PL ZDZIECH SPÓŁKA JAWNA, Sokołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDORFY

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 1  Pasta termoprzewodząca, 9 Słuchawki, Słu-
chawki do gier, Nauszniki do słuchawek, Zestawy słuchaw-
kowe do użytku z komputerami, Mikrofony, Statywy mikro-
fonowe, Kable mikrofonowe, Wysięgniki do mikrofonów, 
Klawiatury komputerowe, Klawisze klawiatury kompute-
rowej, Myszy komputerowe, Wymienne nóżki myszy, Pod-
kładki pod mysz, Wsporniki na nadgarstki dla użytkowników 
myszy komputerowych, Podłokietniki do użytku z kompute-
rami, Wsporniki montażowe przystosowane do monitorów 
komputerowych, Wsporniki montażowe przystosowane 
do komputerów, Stojaki na komputery specjalnie zaprojek-
towane do przechowywania komputera, drukarki i kompu-
terowych urządzeń peryferyjnych, Uchwyty komputerowe, 
Podkładki chłodzące do notebooków, Stojaki przystosowane 
do tabletów, Obudowy komputerowe, Radiatory do użytku 
w komputerach, Wentylatory wewnętrzne do komputerów, 
Zasilacze do komputerów, Wysokowydajny sprzęt kompu-
terowy z wyspecjalizowanymi funkcjami zwiększającymi 
możliwości grania w gry, Ramy monitorów komputerowych, 
Regulatory oświetlenia, Głośniki, Komputery i sprzęt kom-
puterowy, Wzmacniacze audio, Elektroakustyczne korektory 
częstotliwości, Zestawy na biurko lub zestawy samochodo-
we z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie 
telefonów komórkowych bez użycia rąk, Zasilacze sieciowe 
[transformatory], Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu-
alnej, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Zasila-
cze sieciowe, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do gra-
nia w gry wideo, Części i akcesoria do urządzeń audio, mikro-
fony do urządzeń łączności, Słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, Radiatory, Korektory graficzne [urządzenia 
audio], Kable do komputerów, Głośniki audio, Wentylatory 
do procesorów głównych [CPU], Wzmacniacze dźwięku, 
Urządzenia mikrokomputerowe, Słuchawki bezprzewodo-
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we, Wzmacniacze, Uchwyty do głośników, Uchwyty do ka-
mer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę rozdziel-
czą na telefony komórkowe, Uchwyty na deskę rozdziel-
czą do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty do korzystania 
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Podstawki pod 
telewizory, Ramy montażowe do sprzętu komputerowego, 
Stojaki na sprzęt komputerowy, 20 Biurka, Biurka kompute-
rowe, Krzesła, Krzesła biurowe, Biurka do celów biurowych, 
Stoliki komputerowe, Meble szkolne, Podnóżki, Fotele z re-
gulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], Meble 
do siedzenia, Biurka i stoły, Zagłówki [meble], Podłokietniki, 
Krzesła na kółkach, Stoły biurowe, Rozkładane fotele, Meble 
biurowe, Krzesła obrotowe, Fotele, Stoły, Podgłówki, wałki, 
Meble, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Meble kompu-
terowe, Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Przenośne 
podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, Poduszki-pod-
kładki na krzesła, Stojaki do komputerów, Stojaki ramowe, 
Stojaki, półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble], 
Wielopozycyjne stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble], 
27  Maty pod krzesła [ochraniacze podłogi umieszczane 
pod krzesłem], 35 Informacja marketingowa, Organizowa-
nie imprez w celach handlowych i reklamowych, Promocja 
sprzedaży, Organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, Prezentacje towarów i usług, Kampanie marketingowe, 
Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, Reklama i marketing, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 538435 (220) 2022 01 04
(731) KOBIELSKI TOMASZ FRIEND-ACTIVE, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) safe to summits wyjedź bezpiecznie w góry

(531) 27.05.01, 24.01.11, 06.01.02, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport kolejowy, Transport promowy, 
Transport pasażerski, Transport samochodowy, Transport 
morski, Transport powietrzny, Transport podróżnych, Re-
zerwacja transportu, Rezerwacja miejsc na podróże, Or-
ganizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów 
na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organiza-
cja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez 
aplikację online, Informacja o transporcie, Pośrednictwo 
w transporcie, Usługi osoby towarzyszącej podróżnym, 
Rezerwacja miejsc na podróże, Organizowanie wycieczek, 
Organizowanie spacerowych i wycieczkowych rejsów 
statkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 
41 Informacja o rekreacji, Usługi klubów zdrowia, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa 
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szko-
leń, Kształcenie praktyczne /pokazy/, Prowadzenie wycie-
czek górskich i trekkingów z przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Usługi w zakresie obozów 
sportowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Re-
dagowanie tekstów innych niż reklamowe, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego.

(210) 538526 (220) 2022 01 10
(731) CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITRONEX dp DYSKONT PALIWOWY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
liwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tytoniem, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
43 Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Przygotowywanie 
posiłków i napojów.

(210) 538577 (220) 2022 01 12
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIN PLACE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Biodrukarki 3D, 16 Afisze, Artyku-
ły papiernicze, Albumy, Almanachy, Broszury, Czasopisma, 
Druki, Fotografie, Skorowidze, Kalendarze, Karty pocztowe, 
Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, 
Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty, Publi-
kacje, Wydawnictwa, 35 Usługi udostępniania i zarządzania 
powierzchnią reklamową, Usługi organizacji wystaw han-
dlowych i reklamowych w zakresie upowszechniania wie-
dzy i promocji nauki wśród szkół, firm, urzędów i instytucji 
kulturalnych, również za pośrednictwem sieci internetowej, 
Pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licen-
cji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, Tworzenie 
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych 
i reklamowych, Pokazy towarów i zastosowań osiągnięć na-
ukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, 
Rekrutacja pracowników, Sondaże opinii publicznej, Pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Usługi promocji regionu Śląska, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 36 Doradztwo i pośrednictwo w sprawach 
pozyskiwania funduszy, w tym funduszy publicznych i fun-
duszy unijnych, w szczególności na działalność i badania 
naukowe i działalność edukacyjną oraz transfer wiedzy, 
wynalazków, technologii i innowacji, Doradztwo w zakre-
sie pozyskiwania finansowania dla inwestycji, Doradztwo 
i pośrednictwo w zakresie poszukiwania inwestorów bran-
żowych i finansowych, Pozyskiwanie zewnętrznego finanso-
wania dla działalności badawczej i naukowej, Pozyskiwanie 
funduszy, w tym funduszy publicznych, w szczególności 
funduszy unijnych, na realizację badań, prac badawczo-roz-
wojowych, projektów rozwojowych, działalność naukową 
i edukacyjną, Poszukiwanie inwestorów branżowych i finan-
sowych, Administrowanie i zarządzanie majątkiem, w tym 
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majątkiem nieruchomym, Usługi wynajmu nieruchomości, 
w szczególności mieszkań, pomieszczeń biurowych i labo-
ratoriów, Wynajem biur do coworkingu, 40 Drukowanie 3D, 
Drukowanie offsetowe, Warzenie piwa, 41 Usługi w zakre-
sie edukacji, nauki i kultury, Edukacja, Usługi popularyzacji, 
upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć 
i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i kore-
spondencyjnych serwisów edukacyjnych, Usługi publikacji, 
w tym również publikacji elektronicznej książek i innych tek-
stów, Organizowanie i prowadzenie festiwali, Organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Wyższe uczelnie [edukacja], 
Usługi szkół [edukacja], Sympozja związane z edukacją, Or-
ganizacja seminariów, Organizacja webinariów, Organizacja 
szkoleń, Organizacja zajęć, Budowanie zespołu (edukacja), 
Usługi uniwersytetów, 42 Organizowanie i prowadzenie 
badawczych pracowni specjalistycznych, Doradztwo i po-
średnictwo w sprawach pozyskiwania funduszy, w tym 
funduszy publicznych i funduszy unijnych, w szczególności 
na działalność i badania naukowe i działalność edukacyjną 
oraz transfer wiedzy, wynalazków, technologii i innowa-
cji, Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla 
inwestycji, Doradztwo i pośrednictwo w zakresie poszuki-
wania inwestorów branżowych i finansowych, Doradztwo 
mające na celu podniesienie poziomu transferu technolo-
gii z nauki do gospodarki, Usługi wynajmu nieruchomości, 
w szczególności mieszkań, pomieszczeń biurowych i labora-
toriów, Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, 
Opracowywanie produktów, Prace badawczo-rozwojowe 
nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów, Projektowanie gier, Projektowanie i testowanie 
nowych produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie 
opracowywania nowych produktów, Projektowanie produk-
tów konsumenckich lub przemysłowych, 43 Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie 
pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na spotkania, Krótkoterminowy wynajem prze-
strzeni biurowej, 45 Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Obrót prawami własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów komputerowych, 
Badania i ekspertyzy prawne.

(210) 538759 (220) 2022 01 17
(731) DUDEK LIDIA RETRONICS - LIDIA DUDEK, 

Magdalenka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QuickShot

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery i urządzenia peryferyjne dla kom-
puterów, Myszki komputerowe, Joysticki, Kamery interneto-
we, Słuchawki, Filtry ekranowe, Okulary 3D, Kable i przewody, 
Komputery, Komputery przenośne, Gry komputerowe, Od-
twarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt CD, Ekrany i rzutniki 
ekranowe, Notesy elektroniczne, Komputerowe systemy 
operacyjne, Komputerowe programy nagrane, Nośniki da-
nych, Dyski magnetyczne, Pamięci komputerowe, Pendrive, 
Twarde dyski, Nośniki danych magnetyczne i optyczne, Karty 

pamięci, Dyski cyfrowe, Płyty CD, Płyty DVD, Pliki kompute-
rowe, Interfejsy, Procesory, Monitory, Monitory dotykowe, 
Urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kompu-
terowych zapisanych na nośnikach danych, Telefony cyfrowe 
i komórkowe, Tablety, Złącza elektryczne, Zasilacze telefo-
niczne, Futerały do telefonów komórkowych, Etui na telefo-
ny komórkowe, Przewody telefoniczne.

(210) 539123 (220) 2022 01 26
(731) GOLONKA SŁAWOMIR ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAROL PREMIUM CLASS PROSZEK DO PRANIA 

COLOR ZAKRES TEMPERATUR 30ºC 40ºC 60ºC 
60 AKTYWNY TLEN ŚWIEŻY ZAPACH PREZENT 
W ŚRODKU

(531) 02.01.23, 05.05.19, 01.01.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania w tym: 
proszki do prania, żele i kapsułki do prania, płyny do płuka-
nia, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna następujących środków: preparaty 
do czyszczenia i odświeżania w tym: proszki do prania, żele 
i kapsułki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia na-
czyń, środki do czyszczenia.

(210) 539125 (220) 2022 01 26
(731) KRZYWICKI ZBIGNIEW LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT SERWIS-ZOO-WETERYNARYJNY DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW ROZRYWKOWYCH MEGAWET, 
Milanówek

(540) (znak słowny)
(540) Megawet
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sklepów i hurtow-
ni, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem 
sklepu internetowego następujących towarów: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, ko-
smetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, środki do pie-
lęgnacji zębów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, leki we-
terynaryjne, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty 
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, szczepionki we-
terynaryjne, antybiotyki do użytku weterynaryjnego, prepa-
raty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, preparaty witaminowe, diete-
tyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 
suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do poży-
wienia zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki 
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
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obroże przeciw pchłom dla zwierząt, preparaty przeciwpa-
sożytnicze dla zwierząt domowych, środki dezynfekujące 
do użytku weterynaryjnego, środki wabiące dla zwierząt do-
mowych, środki do mycia zwierząt, produkty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry u zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, 
pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla 
psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, napoje dla 
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, 
44 Usługi weterynaryjne - lecznictwo i profilaktyka, Usługi 
chirurgii weterynaryjnej, Diagnostyka chorób zwierząt, Ana-
lizy medyczne związane z leczeniem zwierząt, Badanie rent-
genowskie, Badanie EKG i USG zwierząt, Kriochirurgia i elek-
trokoagulacja, Usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt, 
Porady dotyczące zdrowia zwierząt, pielęgnacji i żywienia 
zwierząt, Konsultacje weterynaryjne, dotyczące zwierząt do-
mowych i nieudomowionych.

(210) 539142 (220) 2022 01 27
(731) CEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAMPINE

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Wyroby z metalu, Konstrukcje metalowe, Me-
talowe pokrycia dachowe, Metalowe konstrukcje wsporcze, 
Metalowe urządzenia do dachów na rąbek, Metalowe pode-
sty dachowe, Metalowe wsporniki dachowe, Ławy kominiar-
skie, Metalowe uchwyty dachowe, Metalowy osprzęt dacho-
wy, Płotki przeciwśniegowe dachowe, Stopnie kominiarskie, 
Wyroby metalowe dla budownictwa, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów metalowych, usługi sprzedaży deta-
licznej dachowych konstrukcji metalowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej metalowych konstrukcji wsporczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej metalowych podestów dachowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej metalowych urządzeń do da-
chów na rąbek, Usługi sprzedaży za pośrednictwem strony 
internetowej wyrobów metalowych, Usługi sprzedaży za po-
średnictwem strony internetowej dachowych konstrukcji 
metalowych, Usługi sprzedaży za pośrednictwem strony 
internetowej metalowych podestów, Usługi sprzedaży de-
talicznej urządzeń do dachów na rąbek, Usługi sprzedaży 
za pośrednictwem strony internetowej pokryć dachowych, 
Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej wyro-
bów metalowych, konstrukcji metalowych, urządzeń do da-
chów na rąbek, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych wyrobów metalowych, konstrukcji 
metalowych, dachowych podestów metalowych, urządzeń 
do dachów na rąbek, Reklama za pośrednictwem Internetu 
dachowych wyrobów i urządzeń metalowych, 40 Obróbka 
metali, Obróbka drewna, Nakładanie powłok na metale.

(210) 539157 (220) 2022 01 28
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) FRUITUSIE
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki 
i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, syropy do pro-
dukcji napojów.

(210) 539169 (220) 2022 01 27
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 539170 (220) 2022 01 27
(731) TOMASZCZYK ZBIGNIEW PHYSIOMED, Parcela
(540) (znak słowny)
(540) Physiomed
(510), (511) 5 Preparaty do rehabilitacji, 10 Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy do rehabilitacji 
medycznej, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie rehabilitacji, 
fizjoterapii i fizykoterapii, 44 Usługi rehabilitacyjne, fizjotera-
peutyczne i fizykoterapeutyczne.

(210) 539177 (220) 2022 01 27
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGINIONE ODNALEZIONE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, progra-
my telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, Gry telewizyjne i komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki 
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, 
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotogra-
ficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie 
oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotogra-
fii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy 
fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z che-
micznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi 
reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
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nych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla-
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi mar-
ketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, 
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputero-
wych baz danych, Usługi teletekstów i audiotekstowe, Organi-
zacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowa-
nie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, Organizowanie, 
montaż i produkcja festiwali, Organizowanie imprez o charak-
terze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interak-
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie 
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne.

(210) 539179 (220) 2022 01 27
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ FESTIWAL KULTURY 

NARODOWEJ

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-

pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstów 
i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, 
włączając teleturnieje, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Or-
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
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organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i pro-
dukcja festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych 
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie 
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, 
projektowanie graficzne.

(210) 539184 (220) 2022 01 27
(731) MEDISENSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.01.12, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy radiowe, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy nauko-
we, Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urządze-
nia i przyrządy testujące, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i przyrządy do mikroskopii, Urządzenia i przy-
rządy do ratownictwa, Urządzenia i przyrządy do naucza-
nia, Urządzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrzą-
dy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy szkole-
niowe i dydaktyczne, Przyrządy i urządzenia do badania 
materiałów, Urządzenia i przyrządy do jonowej mikro-
skopii skaningowej, Elektroniczne urządzenia i przyrzą-
dy instruktażowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy 
do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem 
przewodzenia jonowego, 42 Badania naukowe, 44 Usługi 
medyczne.

(210) 539334 (220) 2022 02 01
(731) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) ROMERON PERFUMY
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w płynie, 
Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy].

(210) 539338 (220) 2022 02 01
(731) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) ROMERON
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w płynie, 
Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy].

(210) 539340 (220) 2022 02 01
(731) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowny)

(540) ROMERON FIRSTCLASS
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w płynie, 
Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy].

(210) 539353 (220) 2022 02 02
(731) KIECZKO EWA, Wrocław
(552) (znak stanowiący deseń)
(540) L M

(531) 03.01.01, 03.01.16, 08.01.08, 05.07.27, 19.03.25, 24.13.04, 
27.05.01, 25.07.02, 25.07.17, 25.07.25

(571) opis znaku: znak stanowi deseń, który przedstawia 
powtarzające się elementy graficzne składające się 
z dwóch typów elementów graficznych przypomi-
nających romby, które się nawzajem powtarzają. 
Pierwszy z typów rombów posiada pogrubione kra-
wędzie, w których kątach znajdują się naprzemienne 
głowy lwa i ozdobne figury przypominające krzyże 
maltańskie, a na każdej ścianie rombu znajdują się 
stylizowane litery L (4 litery L w każdym rombie). 
W środku rombu znajdują się 4 elementy graficzne 
przypominające ziarna kawy, 4 stylizowane litery M, 
a w środku znajduje się głowa lwa. Drugi typ rombu 
zawiera pogrubione krawędzie, w jego kątach 
znajdują się naprzemienne głowy lwa i ozdobne 
figury przypominające krzyże maltańskie, a na każ-
dej ścianie rombu znajdują się stylizowane litery 
L (4 litery L w każdym rombie). W środku rombu 
znajdują się 4 elementy graficzne przypominające 
rogaliki i 4 elementy graficzne przypominające 
kubki kawy, przy czym są one pogrubione.Wszystkie 
romby stykają się ze sobą, są ze sobą połączone 
grafiką przypominająca głowę lwa albo grafiką 
przypominającą krzyż maltański. Elementy powta-
rzalne stanowiące romby ww. opisanych rodzajów 
powtarzają się naprzemiennie zarówno w poziomie, 
jak i pionie. Wskazane elementy mogą powtarzać 
się w sposób nieskończony. Tło znaku stanowiącego 
deseń jest transparentne. Znak nie zawiera elemen-
tów w kolorze białym.

(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 napojami alkoholo-
wymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży na-
pojów, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odnie-
sieniu do napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lo-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
na promocja działalności gospodarczej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Dystrybucja mate-
riałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kart rabatowych, Usługi dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania 
istniejącej bazy klientów, Administrowanie sprzedażą, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Marketing internetowy, Organizacja subskrypcji usług inter-
netowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w interne-
cie, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednic-
twem internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Opracowywa-
nie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej 
sieci komputerowej lub Internecie, Obsługa programów lo-
jalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi 
w zakresie programów lojalnościowych, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynko-

wych dotyczących lojalności klientów, Organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, Organizowanie i zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
mujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organizacyjne doty-
czące programów lojalnościowych dla klientów, Zarządzanie 
programami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Administrowanie programami lojalno-
ściowymi i motywacyjnymi, Analiza zysków biznesowych, 
Analiza trendów marketingowych, Analiza danych bizne-
sowych, Analiza cen, Analiza zarządzania w biznesie, Ana-
liza w zakresie marketingu, Analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, Analiza danych statystycznych 
z badań rynku, Analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwa-
niem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, Wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, Skomputeryzowane gromadzenie in-
deksów klientów, Skomputeryzowana kompilacja indeksów 
klientów, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marke-
tingu, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,  
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi barów 
kawowych.

(210) 539482 (220) 2022 02 04
(731) DZIEDZIŃSKI MATEUSZ, DZIEDZIŃSKI MICHAŁ 

IMPETOR SPÓŁKA CYWILNA, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) SKIDOL
(510), (511) 17 Środki poślizgowe do łączenia różnego ro-
dzaju studni i rur kielichowych na uszczelkę (kanalizacyjnych 
oraz transportujących wodę pitną): PVC, PE, betonowych, ce-
ramicznych, Pasty uszczelniające do połączeń gwintowanych 
do użytku z pakułami lnianymi, Taśmy teflonowe do uszczel-
nień połączeń gwintowanych, Pakuły lniane do uszczelniania 
połączeń gwintowanych, Środki uszczelniające na bazie sili-
konu, Mastyki uszczelniające, zestawy naprawcze do uszczel-
niania gwintów (pasta uszczelniająca oraz pakuły lniane).
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(210) 539484 (220) 2022 02 04
(731) DZIEDZIŃSKI MATEUSZ, DZIEDZIŃSKI MICHAŁ 

IMPETOR SPÓŁKA CYWILNA, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) KUROSAN
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, kosmetyki natural-
ne, kosmetyki organiczne, Kosmetyki do skóry, kosmetyki 
do włosów, Kremy, Odżywki, płyny, lotony, mleczka, balsamy, 
żele, Kosmetyki dla dzieci, Zestawy kosmetyków, 5 Produkty 
kosmetyczne o działaniu leczniczym, Dermokosmetyki, ma-
ści o właściwościach leczniczych.

(210) 539534 (220) 2022 02 04
(731) ANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smily play

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Papier, karton, artykuły papiernicze, artyku-
ły szkolne pomocne do nauki przedszkolnej i szkolnej, farby 
i kredki szkolne i dla artystów, ołówki szkolne i dla artystów, 
palety, kartony rysunkowe, kartony barwne, papier w arku-
szach, bloki rysunkowe, kalkomanie, kleje, książeczki do ko-
lorowania, pędzle i pędzelki szkolne i dla artystów, przybory 
kreślarskie, tablice do pisania, kreda, nalepki, naklejki, modele 
do składania i sklejania, obrusy papierowe, serwetki papiero-
we, papierowe torebki na prezenty, 28 Gry, zabawki i sprzęt 
sportowy ujęte w tej klasie, balony do gry, karty do gry, kule 
do gry, kulki do gry, piłki do gry, pionki do gry, rakiety do gry, 
gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), huśtawki, klocki, 
konie na biegunach, kości do gry, kubki na kości do gry, kręgle, 
samochody, rowerki, latawce, szpule do latawców, lotki do gry, 
lotnie, maskotki, maski, misie pluszowe, paralotnie, pierście-
nie do rzucania, stoły do piłki nożnej, piłeczki do gier, pinia-
ty, kapiszonowe pistolety, pistolety (zabawki), plansze do gry 
w warcaby, pluszowe zabawki, pojazdy (zabawki), wrotki, rolki, 
sanki, szachy, warcaby, zabawki ruchome, zabawki sterowane 
radiem, żaglówki, kukiełki, lalki, ubranka dla lalek, zestawy wy-
posażeniowe dla lalek: butelki, domki, łóżka, pokoiki, nosidełka, 
wózki, smoczki, śliniaki, przybory toaletowe, pieluchy, buciki, 
zastawa, czapeczki, sztuczne jedzenie, pościel.

(210) 539537 (220) 2022 02 04
(731) ANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aneK Dla dzieci

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 16 Papier, karton, artykuły papiernicze, artykuły 
szkolne pomocne do nauki przedszkolnej i szkolnej, farby 
i kredki szkolne i dla artystów, ołówki szkolne i dla artystów, 
palety, kartony rysunkowe, kartony barwne, papier w arku-
szach, bloki rysunkowe, kalkomanie, kleje, książeczki do ko-
lorowania, pędzle i pędzelki szkolne i dla artystów, przybory 
kreślarskie, tablice do pisania, kreda, nalepki, naklejki, modele 
do składania i sklejania, obrusy papierowe, serwetki papiero-
we, papierowe torebki na prezenty, 28 Gry, zabawki i sprzęt 
sportowy ujęte w tej klasie, balony do gry, karty do gry, kule 
do gry, kulki do gry, piłki do gry, pionki do gry, rakiety do gry, 
gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), huśtawki, klocki, 
konie na biegunach, kości do gry, kubki na kości do gry, krę-
gle, samochody, rowerki, latawce, szpule do latawców, lotki 
do gry, lotnie, maskotki, maski, misie pluszowe, paralotnie, 
pierścienie do rzucania, stoły do piłki nożnej, piłeczki do gier, 
piniaty, kapiszonowe pistolety, pistolety (zabawki), plansze 
do gry w warcaby, pluszowe zabawki, pojazdy (zabawki), 
wrotki, rolki, sanki, szachy, warcaby, zabawki ruchome, za-
bawki sterowane radiem, żaglówki, kukiełki, lalki, ubranka dla 
lalek, zestawy wyposażeniowe dla lalek: butelki, domki, łóżka, 
pokoiki, nosidełka, wózki, smoczki, śliniaki, przybory toaleto-
we, pieluchy, buciki, zastawa, czapeczki, sztuczne jedzenie, 
pościel, 35 Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobran-
żowej oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: balonów 
do gry, kart do gry, kul do gry, kulek do gry, piłek do gry, pion-
ków do gry, rakiet do gry, gier planszowych, gier towarzy-
skich (salonowych), huśtawek, klocków, koni na biegunach, 
kości do gry, kubków na kości do gry, kręgli, rowerków, lataw-
ców, szpul do latawców, lotek do gry, lotni, maskotek, masek, 
misi pluszowych, paralotni, pierścieni do rzucania, stołów 
do piłki nożnej, piłeczek do gier, piniat, kapiszonowych pi-
stoletów, pistoletów (zabawki), plansz do gry w warcaby, 
pluszowych zabawek, pojazdów (zabawki), wrotek, rolek, 
sanek, szachów, warcabów, zabawek ruchomych, zabawek 
sterowanych radiem, żaglówek, kukiełek, lalek, ubranek dla 
lalek, zestawów wyposażeniowych dla lalek: butelek, dom-
ków, łóżek, pokoików, nosidełek, wózków, smoczków, śli-
niaków, przyborów toaletowych, pieluch, bucików, zastaw, 
czapeczek, sztucznego jedzenia, pościeli, samochodów, 
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej oraz 
sklepu internetowego, usługi sprzedaży artykułów papierni-
czych, artykułów szkolnych, pomocny do nauki przedszkol-
nej i szkolnej, farb i kredek szkolnych i dla artystów, ołów-
ków szkolnych i dla artystów, palet, kartonów rysunkowych, 
kartonów barwnych, papieru w arkuszach, bloków rysunko-
wych, kalkomanii, klejów, książeczek do kolorowania, pędzli 
i pędzelków szkolnych i dla artystów, przyborów kreślarskich, 
tablic do pisania, kredy, nalepek, naklejek, modeli do składa-
nia i sklejania, obrusów papierowych, serwetek papierowych, 
papierowe torebki na prezenty.

(210) 539579 (220) 2022 02 08
(731) GMINA MIASTO SIERADZ, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) OPEN HAIR
(510), (511) 3 Preparaty do włosów, Żele do włosów, Maska-
ra do włosów, Olejek do włosów, Olejki do włosów, Balsamy 
do włosów, Toniki do włosów, Maseczki do włosów, Pudry 
do włosów, Balsam do włosów, Płyny do włosów, Farby 
do włosów, Kremy do włosów, Szampony do włosów, Poma-
dy do włosów, Kosmetyki do włosów, Lakiery do włosów, 
Pianki do włosów, Odżywki do włosów, Preparaty do neutra-
lizacji włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Żele do stylizacji włosów, Płyny 
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ochronne do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Żele 
ochronne do włosów, Olejki do odżywiania włosów, Płyny 
koloryzujące do włosów, Preparaty do układania włosów, 
Płyny pielęgnacyjne do włosów, Środki rozjaśniające do wło-
sów, Środki do nawilżania włosów, Olejek do układania wło-
sów, Preparaty do kuracji włosów, Maski do pielęgnacji wło-
sów, Serum do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne płyny 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Preparaty kosme-
tyczne do włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Prepara-
ty do mycia włosów, Preparaty do prostowania włosów, Pre-
paraty do kręcenia włosów, Płyny do układania włosów, Pły-
ny do stylizacji włosów, Preparaty odżywcze do włosów, 
Kremy ochronne do włosów, Odżywki pielęgnacyjne 
do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
Szampony z odżywką do włosów, Odżywki do włosów w ko-
stce, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Płyny 
do włosów i ciała, Żele w sprayu do układania włosów, Płu-
kanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Produkty 
do usuwania farby z włosów, Balsamy do wygładzania i pro-
stowania włosów, Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji 
włosów, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosme-
tycznego, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Pre-
paraty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty 
do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer], 
Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku 
kosmetycznego, Preparaty do pielęgnacji włosów, nie do ce-
lów medycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji wło-
sów do celów kosmetycznych, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Kosme-
tyki, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki w formie 
olejków, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosme-
tycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Perfumowane 
balsamy [preparaty toaletowe], Henna do celów kosmetycz-
nych, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stoso-
wania na skórę, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty ko-
lagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty myjące 
do użytku osobistego, 16 Książki, Gazety, Albumy, Almana-
chy, Atlasy, Artykuły biurowe, Chorągiewki papierowe, Cza-
sopisma, Figurki papierowe, Fotografie, Kartki, Karty, Katalogi, 
Papeteria, Notesy, Podstawki, Prospekty, Pudełka papierowe 
i kartonowe, Przyrządy do rysowania, Serwetki, Torby do pa-
kowania z papieru i tworzyw sztucznych, Czasopisma po-
święcone urodzie, fryzjerstwu, modzie, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe w szczególności poświęcone urodzie, 
fryzjerstwu, modzie, Materiały drukowane, Broszury, Druko-
wane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkolenio-
we, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowany materiał promocyjny, Dru-
kowane zaproszenia, Drukowane programy zajęć, Kalenda-
rze, Karty czyste, Karty drukowane, Nalepki, naklejki [materia-
ły piśmienne], Materiały piśmienne, Materiały edukacyjne 
i instruktażowe w szczególności poświęcone urodzie, fryzjer-
stwu, modzie, Materiały drukowane do celów instruktażo-
wych, Materiały do pisania, Programy imprez, Programy dru-
kowane, Teczki na dokumenty, Ulotki, Ulotki instrukcyjne, 
Ulotki reklamowe, 35 Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, 
Impresariat w działalności artystycznej, Usługi promocyjne 
na rzecz osób trzecich, Usługi promocyjne odnoszące się 
do mody, urody, pielęgnacji ciała i włosów, Organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Rekla-
my prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne, kom-
puterowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, Agencje 
reklamowe, Biura badania opinii, Poszukiwania w zakresie 
patronatu public relations, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Usługi poligraficzne dotyczące materiałów reklamo-
wych, Organizacja pokazów mody, Organizacja pokazów 

fryzjerskich, Organizacja pokazów pielęgnacji ciała i włosów, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie promocji 
w szczególności mody, usług fryzjerskich, pielęgnacji ciała 
i włosów, Pokazy mody w celach handlowych, Organizacja 
pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Sprzedaż hur-
towa i detaliczna kosmetyków, w tym kosmetyków do wło-
sów, 41 Organizowanie pokazów ogni sztucznych i/lub lase-
rów, Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywko-
wych, Organizowanie loterii, Organizowanie festiwali, Orga-
nizowanie festiwali w zakresie mody i pielęgnacji ciała i wło-
sów, Usługi organizacji rozrywki, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, Organizo-
wanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyj-
nych, sportowych, plenerowych, Organizowanie festiwali, 
festynów estradowych, koncertów, Organizowanie widowisk 
multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, Admini-
strowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Imprezy kul-
turalne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działal-
ności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Orga-
nizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organi-
zacja widowisk, Organizowanie festiwali w szczególności 
mody, pielęgnacji włosów i ciała, fryzjerskich, Organizowanie 
festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie gal, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organi-
zowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongre-
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Or-
ganizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, Organizowanie widowisk historycznych 
w plenerze, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, 
Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie wycieczek w celach rozrywkowych, Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie widowisk, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez roz-
rywkowych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prze-
prowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, Rozrywka z udziałem muzyki, Or-
ganizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festi-
wali do celów edukacyjnych, Organizowanie wydarzeń mu-
zycznych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Rozrywka w formie pokazów mody, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych doty-
czących stylu i mody, 44 Usługi w zakresie higieny i pielę-
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gnacji urody ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wyna-
jem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Fryzjerstwo, Higie-
na i pielęgnacja urody, Kuracje do włosów, Manicure, Nakła-
danie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla lu-
dzi, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia 
peruk, Salony piękności, Stylizacja, układanie włosów, Udzie-
lanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie 
stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługa-
mi salonów piękności, Usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie usu-
wania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze zwią-
zane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu świadczone online lub osobiście, Usługi do-
radztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w za-
kresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, 
Usługi farbowania włosów, Usługi gabinetów odchudzania, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetyczne w zakresie 
wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, Usługi kręcenia włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi 
opalania natryskowego, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi sa-
lonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko- ko-
smetycznych, Usługi salonów oferujących opalanie natrysko-
we, Usługi saun, Usługi solariów i salonów oferujących zabie-
gi brązujące, Usługi spa, Usługi w zakresie kuracji odchudza-
jących, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[spa], Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania 
i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie usuwania włosów, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi za-
biegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Zapewnianie przenośnych toalet na imprezy.

(210) 539668 (220) 2022 02 09
(731) KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) miya
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do mycia zębów, Perfumeryjne (produk-
ty -), Preparaty wybielające i inne substancje do użytku 
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Środki toaletowe, Substancje zapachowe do użyt-
ku osobistego, Woda kolońska, Woda perfumowana, Woda 
toaletowa, Perfumy, Ekstrakty perfum, Niemedyczne prepa-
raty do pielęgnacji jamy ustnej, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała i do oczyszczania ciała, Nielecznicze pły-
ny, mleczka i kremy do ciała, Dezodoranty do użytku osobi-
stego [wyroby perfumeryjne], Antyperspiranty do użytku 
osobistego, Mydła nielecznicze, Nielecznicze mydła do użyt-
ku osobistego, Nielecznicze mydła w płynie, kostce lub 
w postaci żelu do użytku osobistego, Żele do kąpieli 
nie do celów medycznych, Żele pod prysznic nie do celów 
medycznych, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Nielecznicze 
sole do kąpieli, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użyt-
ku medycznego, Środki złuszczające skórę, Talk kosmetyczny, 

Perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], Chustecz-
ki, waciki i ściereczki nasączane nieleczniczymi płynami ko-
smetycznymi i do perfumowania, Nielecznicze kosmetyki, 
nielecznicze środki toaletowe i nielecznicze środki perfume-
ryjne do pielęgnacji i upiększania rzęs, brwi, oczu, ust i pa-
znokci, Nielecznicze balsamy do ust, Lakiery do paznokci, 
Zmywacze do paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Nie-
lecznicze preparaty kosmetyczne do odchudzania, Nielecz-
nicze preparaty i zabiegi do włosów, Szampony nielecznicze, 
Kosmetyki do makijażu, Preparaty do demakijażu, Preparaty 
do depilacji, Nielecznicze preparaty do golenia, Nielecznicze 
preparaty do stosowania przed goleniem, Nielecznicze pre-
paraty do stosowania po goleniu, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji urody, Nielecznicze kosmetyki do opalania 
i środki do samoopalania, Zestawy kosmetyków, Środki zapa-
chowe do celów domowych, Kadzidełka, Mieszaniny zapa-
chowe potpourri, Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe 
do pościeli, Ekstrakty aromatyczne, Nielecznicze produkty 
do pielęgnacji zwierząt, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty 
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Henna [barwnik ko-
smetyczny], Kamienie do wygładzania stóp, Kosmetyki dla 
dzieci, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Nielecz-
nicze kuracje do skóry głowy, Preparaty higieniczne w posta-
ci środków toaletowych, Środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych, Świece do masażu do celów 
kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Preparaty do prania, Detergenty, Mydła do użytku do-
mowego, Mydło w płynie do mycia naczyń, Perfumy do ce-
ramiki, Perfumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płyny 
do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Prepa-
raty do polerowania, Preparaty myjące, Preparaty do wybie-
lania, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Proszki 
do prania, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domo-
wego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, 
Środki do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia klatek 
dla zwierząt, Woda zapachowa do bielizny, Płyny do prania, 
Preparaty do pielęgnacji tkanin, Kulki do prania z detergen-
tem, Enzymatyczne środki piorące, Dodatki do prania, Chus-
teczki do prania zapobiegające utracie koloru, Skrobie natu-
ralne do prania, Substancje do użytku w praniu, Środki 
do płukania do prania, Środki zmiękczające do tkanin, Środki 
do prania tkanin, Wosk pralniczy, Aromaty do użytku domo-
wego, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, 
Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Środki 
do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, 
Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Wkłady 
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 
Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, Kosmetyki dla zwierząt, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Tatuaże zmywalne 
do celów kosmetycznych, Zestawy do makijażu, Przeciwtrą-
dzikowe środki myjące, kosmetyczne, Kremy do aromatera-
pii, Kremy perfumowane, Naturalne środki perfumeryjne, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Zapachy, Za-
pachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki do perfum 
i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki 
nielecznicze, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, Preparaty 
aromaterapeutyczne, Syntetyczne detergenty do ubrań, 
Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki czyszczące do higie-
ny intymnej, nielecznicze, Chusteczki oczyszczające do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Papierowe 
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Opakowania uzu-
pełniające do dozowników kosmetyków, Impregnowane 
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, Uniwersalne 
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waciki bawełniane do użytku osobistego, Gąbki nasączone 
środkami toaletowymi, Preparaty czyszczące, którymi nasą-
czone są myjki, 4 Świece perfumowane, Świece, Świece sto-
łowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece za-
wierające środki do odstraszania owadów, Świece do lam-
pek nocnych, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze 
płyny do włosów, Preparaty lecznicze na porost włosów, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Odświe-
żacze do ubrań i tkanin, Kremy lecznicze do pielęgnacji skó-
ry, Płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], Antyseptyczne pre-
paraty do pielęgnacji ciała, Kremy lecznicze do pielęgnacji 
stóp, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Prepa-
raty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Produkty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Lecznicze żele do pielęgnacji 
jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, 
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Prepara-
ty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Intymne prepa-
raty nawilżające, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Tam-
pony, Podpaski, Podpaski higieniczne, Majtki menstruacyjne, 
Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, Pasy higie-
niczne, Wkładki higieniczne, Majtki higieniczne, Higieniczne 
środki nawilżające, Wchłaniające artykuły higieniczne, Pro-
dukty higieniczne dla kobiet, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Produkty higieniczne do celów medycznych, Preparaty 
higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne 
do celów weterynaryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt 
domowych, Waciki lecznicze, Waciki odkażające, Nasączone 
waciki lecznicze, Waciki do celów medycznych, Kosmetyki 
do zastosowań medycznych: balsamy, maści, olejki, płyny, 
sole, żele, kremy, suplementy diety, Produkty higieniczne, 
środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, Środki od-
każające, środki odkażające do użytku domowego, środki 
odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, Mydła 
i detergenty odkażające, Preparaty odkażające do mycia rąk, 
Chusteczki odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekujące do użytku domowego i do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
Preparaty do dezynfekcji rąk i paznokci, Ściereczki do czysz-
czenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów hi-
gienicznych, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Środki, pre-
paraty i substancje wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybo-
bójcze [inne niż mydło], detergenty bakteriobójcze, prepara-
ty i środki antybakteryjne, preparaty i środki antybakteryjne 
na bazie alkoholu, antybakteryjne płyny, żele i spraye do od-
każania skóry, antybakteryjne preparaty i środki do mycia 
twarzy i rąk, Mydła antybakteryjne, Chusteczki nasączone 
preparatami przeciwbakteryjnymi, 8 Nożyczki do włosów, 
Elektryczne trymery do włosów, Elektryczna karbownica 
do włosów, Elektryczne prostownice do włosów, Przybory 
do układania włosów, Prostownice do włosów, elektryczne, 
Elektryczne karbownice do włosów, Maszynki do strzyżenia 
włosów, Ręczne urządzenia do karbowania włosów, Ręczne 
maszynki do strzyżenia włosów, Przybory ręczne do kręcenia 
włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Przy-
rządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, Maszynki do golenia, Ostrza do golenia, Zestawy do go-
lenia, Elektryczne maszynki do golenia, Maszynki do golenia, 
nieelektryczne, Żyletki do maszynek do golenia, Etui na ma-
szynki do golenia, 9 Oprogramowanie w odniesieniu do na-
stępujących towarów: produkty perfumeryjne, przybory toa-

letowe, produkty kosmetyczne, makijaż, produkty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji ciała, 
preparaty do pielęgnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji 
włosów, włosy (farby do -), Biżuteria, Oprogramowanie 
do pobrania umożliwiające dostęp do sieci społecznych i ko-
munikację ze społecznościami online, Oprogramowanie 
do pobrania umożliwiające dostęp do rozrywkowych treści 
multimedialnych oraz ich rozpowszechnianie, Oprogramo-
wanie do pobrania do zapewniania dostępu do środowiska 
wirtualnego online, Oprogramowanie do pobrania do two-
rzenia, produkowania i modyfikowania postaci i rysunków 
cyfrowych, animowanych i nieanimowanych, awatarów, 
zdobień cyfrowych i odzieży cyfrowej w celu umożliwiania 
dostępu do środowisk online, środowisk wirtualnych online 
i środowisk wirtualnych w rzeczywistości rozszerzonej oraz 
korzystania z nich, Aplikacje mobilne do pobrania do zama-
wiania towarów w odniesieniu do następujących towarów: 
produkty perfumeryjne, przybory toaletowe, kosmetyki, ma-
kijaż, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy i prepa-
raty do pielęgnacji włosów, włosy (farby do -), Biżuteria wie-
czorowa, Biżuteria drogocenna, Przyrządy zegarmistrzowskie 
i narzędzia do rejestracji czasu, Wydawnictwa, czasopisma, 
broszury i katalogi elektroniczne, Wydawnictwa zarejestro-
wane na nośnikach danych, Platformy oprogramowania 
komputerowego dla sieci społecznościowych, Oprogramo-
wanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Nagrania wideo do pobrania w postaci przewodników 
kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społecznościo-
wych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługującej sie-
ci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci społeczno-
ściowych, Oprogramowanie do badania opinii, Oprogramo-
wanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie pytań 
z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwiające 
użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie ko-
mentarzy dotyczących badań opinii, pytań i odpowiedzi, 
Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom dawanie 
komplementów i pozytywnej informacji zwrotnej, Oprogra-
mowanie do tworzenia społeczności online, zarządzania nią 
i współdziałania z nią, Oprogramowanie do tworzenia, edy-
towania, ładowania, pobierania, uzyskiwania dostępu, prze-
glądania, zamieszczania, wyświetlania, oznaczania, umiesz-
czania na blogu, transmisji strumieniowej, dodawania linków, 
dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komentowania, 
umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego udo-
stępniania mediów elektronicznych bądź informacji za po-
średnictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
14 Ozdoby [biżuteria], Pierścienie (ozdoby), Ozdoby z żółte-
go bursztynu, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby powle-
kane metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie do osobistej 
ozdoby, Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Ozdoby 
z kości słoniowej [biżuteria], Ozdoby świąteczne [figurki] 
z metali szlachetnych, inne niż ozdoby choinkowe, Wisiorki 
do kluczy (ozdoby lub breloczki), Ozdoby do obuwia z meta-
li szlachetnych, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdo-
by do odzieży wykonane z metali szlachetnych, Jubilerskie 
łańcuszki kord na ozdoby na nogę, Ozdoby wykonane z lub 
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, Opaski na nadgarstek [na cele cha-
rytatywne], Elastyczne opaski z drutu do noszenia jako bran-
soletki, Biżuteria, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria osobista, 
Sztuczna biżuteria, Biżuteria szlachetna, Amulety [biżuteria], 
Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria damska, Medaliony [biżuteria], 
Bransoletki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżu-
teria], Biżuteria platynowa, Perły [biżuteria], Biżuteria diamen-
towa, Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Biżuteria ze zło-
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ta, Broszki [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Syntetyczne 
kamienie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki 
ozdobne [biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna 
biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria ze złotem, Biżuteria do obuwia, Bransoletki identyfi-
kacyjne [biżuteria], Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria 
z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Bi-
żuteria w postaci koralików, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bi-
żuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kamieniami szlachetny-
mi, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Druci-
ki z metali szlachetnych [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] 
z metali szlachetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], 
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria do noszenia 
na głowie, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżute-
ria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki z bursz-
tynu będące biżuterią, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, 
Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Pierścionki [biżu-
teria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykona-
na z platerowanych metali szlachetnych, Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Metale szla-
chetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne 
kamienie szlachetne, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych 
przeznaczone do produkcji biżuterii, Łańcuszki do kluczy, 
Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Zawieszki do kó-
łek na klucze, Breloki do kluczy ze skóry, Chowane breloki 
do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do klu-
czy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane 
metalami szlachetnymi, Ozdobne breloczki do kluczy wyko-
nane z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali 
szlachetnych, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szla-
chetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Ozdobne szpilki 
z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie, Kamienie jubiler-
skie, Łańcuszki jubilerskie, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Wy-
roby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby 
jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Bransoletki z tworzyw sztucznych bę-
dące wyrobami jubilerskimi, Wyroby jubilerskie z metali pół-
szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szla-
chetnych, Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Wyro-
by jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Klipsy jubiler-
skie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Złote kolczy-
ki, Kolczyki pozłacane, Kolczyki powlekane srebrem, Kolczyki 
z metali szlachetnych, Bransoletki na kostkę, Bransoletki 
z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu 
ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Łańcuszki z metali szla-
chetnych na naszyjniki, Pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] na arty-
kuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych na artyku-
ły zegarmistrzowskie, Futerały na przyrządy chronometrycz-
ne, Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, 
Kasetki na biżuterię, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasetki 
skórzane na biżuterię, Małe szkatułki na biżuterię, nie z meta-
li szlachetnych, Pudełka do eksponowania artykułów zegar-
mistrzowskich, Pudełka do eksponowania zegarków, Pudeł-
ka do prezentacji kamieni szlachetnych, Pudełka na biżuterię 
[dopasowane], Pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], 
Pudełka na szpilki do krawatów, Pudełka z metali szlachet-
nych na biżuterię, Saszetki na biżuterię do składowania, 
Skrzynki na biżuterię z drewna, Stojaki na pierścionki wyko-
nane z metali szlachetnych, Stojaki na zegary, Szkatułki na bi-
żuterię nie z metalu, Szkatułki na biżuterię wykonane z meta-
li nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykonane z metali 
szlachetnych, Szkatułki na biżuterię z metali szlachetnych, 

Szkatułki na biżuterię z metalu, Szkatułki na biżuterię z pozy-
tywką, Szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Szka-
tułki na spinki do mankietów, Woreczki na biżuterię dopaso-
wane, Woreczki na zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Zwijane 
torby podróżne na biżuterię, Szkatułki na zegary z metali 
szlachetnych, Szkatułki na biżuterię, Kasetki na biżuterię 
[na miarę], 16 Chusteczki higieniczne, Higieniczne ręczniki 
papierowe do rąk, Torby papierowe, Torby na prezenty, Worki 
i torby papierowe, Torby papierowe do celów domowych, 
Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Ręczniki papie-
rowe, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, 
Tektura na opakowania, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, Opa-
kowania na prezenty z tworzyw sztucznych, Pudła papiero-
we, Pojemniki papierowe, Kokardy papierowe, Wstążki papie-
rowe, Worki papierowe, Chusteczki higieniczne papierowe, 
Papierowe pudełka do pakowania, Torby papierowe do pa-
kowania, Pojemniki papierowe do pakowania, Papierowe po-
jemniki do przechowywania, Perfumowane, papierowe 
wkładki do szuflad, Wkładki papierowe do szuflad, perfumo-
wane lub nie, Materiały drukowane, Fotografie [wydrukowa-
ne], Materiały piśmienne, Artykuły biurowe [z wyjątkiem me-
bli], Papier, Karton, Pudełka z papieru lub kartonu, Afisze, 
plakaty, Albumy do wklejania, Karty, Książki, Prospekty, Bro-
szury, Kalendarze, Przyrządy do pisania, Ręczniki do twarzy 
papierowe, Bielizna stołowa papierowa, Torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
Papierowe publikacje, wydawnictwa, Katalogi branżowe, al-
bumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, 
naklejki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 18 Pudełka 
ze skóry, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, Organizery do walizek, Organi-
zery podróżne przystosowane do bagażu, Kuferki na kosme-
tyki [puste], Kuferki kosmetyczne, Torebki-kuferki [Boston 
bag], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, 
Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposaże-
nia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wy-
posażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Torby na przybo-
ry toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Futerały 
na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, Ko-
smetyczki, Walizki, Kuferki, Parasole [parasole przeciwsło-
neczne], Parasole i parasolki, Pojemniki na wizytówki, Pojem-
niki na monety, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
ze skóry, Worki, sakiewki, Portfele, Portfele skórzane, Portfele 
na karty, Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, Torby uniwersalne, Tekstylne torby na zakupy, Płócienne 
torby na zakupy, Torby ze sznurka na zakupy, 20 Pojemniki 
drewniane, Pojemniki z trzciny, Pojemniki z kości, Pojemniki 
z rogu, Kapsuły [pojemniki niemetalowe], Pojemniki nieme-
talowe [składowanie, transport], Pojemniki niemetalowe 
do transportu, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Po-
jemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki niemetalowe 
w postaci kubłów, Pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, 
Pudełka przenośne [pojemniki] z tworzyw sztucznych, Po-
jemniki do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki do pa-
kowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki przemysłowe 
do pakowania z bambusa, Pojemniki w formie pudełek wy-
konanych z drewna, Pojemniki cylindryczne z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Pojemniki ochronne z materiałów 
niemetalowych do pakowania towarów, Pojemniki drewnia-
ne [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Pojem-
niki modułowe [niemetalowe i nie do użytku domowego 
bądź kuchennego], Niemetalowe pojemniki do przechowy-
wania [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Po-
jemniki wykonane z materiałów syntetycznych [inne niż 
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do użytku domowego lub kuchennego], Kosze niemetalo-
we, Kosze drewniane, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze 
do przechowywania [meble], Kosze z tworzyw sztucznych 
[inne niż kosze na śmieci], Kosze ozdobne wykonane z wikli-
ny, Kosze ozdobne wykonane z drewna, Kosze z pokrywką 
do przenoszenia rzeczy, Skrzynki na zabawki, Pudełka na za-
bawki [meble], Organizery do szuflad, Organizery wiszące 
do szafy, Szkatułki, Szkatułki z bursztynu, Szkatułki z trzciny, 
Szkatułki z rogu, Szkatułki z fiszbinu, Szkatułki z celuloidu, 
Szkatułki z muszli, Szkatułki z korka, Szkatułki z kości słonio-
wej, Szkatułki z pianki morskiej, Kasetki wykonane z drewna, 
Kasetki, nie z metalu, Pojemniki w formie pudełek wykona-
nych z drewna w formie pudełek wykonanych z drewna, Lu-
sterka do golenia, Skrzynie kratowe [opakowania], 21 Szczotki 
do włosów, Grzebienie do tapirowania włosów, Elektryczne 
grzebienie do włosów, Miski do farbowania włosów, Wibra-
cyjne soniczne szczotki do włosów, Aplikatory do kosmety-
ków, Futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, 
Grzebienie elektryczne, Grzebyki do rzęs, Gąbeczki do nakła-
dania makijażu na twarz, Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki do ma-
kijażu, Gąbki do nakładania pudru na ciało, Gąbki do oczysz-
czania twarzy, Gąbki kosmetyczne, Gąbki czyszczące, Gąbki 
do kąpieli, Gąbki ścierne do szorowania skóry, Gąbki do mi-
krodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Kapcie złuszcza-
jące skórę stóp, Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczne 
puderniczki [kompakty], Myjki do peelingu ciała, Myjki z siat-
ki nylonowej do mycia ciała, Myjki złuszczające do skóry ciała, 
Naturalne gąbki morskie, Nieelektryczne urządzenia do usu-
wania makijażu, Pędzelki do ust, Pędzelki do eyelinerów, Płat-
ki złuszczające do stóp, Rozpylacze do perfum, Rękawiczki 
ścierne do peelingu skóry, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki 
do paznokci, Szczoteczki do higieny osobistej, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do tuszu do rzęs, Szczotki kąpielowe, 
Szczotki złuszczające, Szczotki do drapania, Szczotki dla zwie-
rząt domowych, Podgrzewane elektrycznie szczotki do wło-
sów, Elektryczne obrotowe szczotki do włosów, Szczotki 
z pojemnikiem na detergent, Szczotki-masażery do mycia 
włosów, Szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, 
Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczoteczki 
do zębów, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczoteczki 
do zębów elektryczne, Futerały na szczoteczki do zębów, Po-
jemniki na szczoteczki do zębów, Uchwyty na gąbki, Uchwy-
ty na szampon, Pędzle kosmetyczne, Pędzle do golenia, 
Pędzle do farbowania włosów, Pędzle (z wyjątkiem pędzli 
malarskich), Szczotki do ubrań, Rękawice do pielęgnacji zwie-
rząt, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Dozowniki 
kremów do pielęgnacji skóry, Artykuły do pielęgnacji odzie-
ży i obuwia, Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji 
skóry, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 
Dopasowywane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, Ze-
stawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczote-
czek do zębów i nici dentystycznych, Waciki do peelingu 
twarzy, Słoiki na waciki bawełniane, Miseczki do golenia, Sto-
jaki na przybory do golenia, Pady do szorowania [gąbki], Sto-
jaki na szczoteczki do zębów, Aplikatory do makijażu oczu, 
Aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki 
chusteczek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików 
w kulkach, Dozowniki mydła, Dozowniki produktów do my-
cia ciała, Dozowniki produktów do utrwalania włosów, Do-
zowniki szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Etui 
na grzebienie, Flakony na perfumy, Grzebienie, Grzebienie 
do włosów, Kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami 
do depilacji, Kulki do prania do użytku jako przybory gospo-
darstwa domowego, Mydelniczki, Osobiste dozowniki do ta-
bletek lub pigułek, do użytku domowego, Paski dla wizaży-
stów, Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Pojemniki 
na kosmetyki, Pojemniki przystosowane do przechowywa-

nia przyborów toaletowych, Przybory kosmetyczne, Przyrzą-
dy do demakijażu, Przyrządy do drapania skóry głowy, Przy-
rządy ręczne do nakładania kosmetyków, Puderniczki [po-
jemniczki], Puderniczki z metali szlachetnych, Puderniczki 
z metali szlachetnych [sprzedawane puste], Pudełka na leki 
[nie do celów medycznych], Puste pojemniki-rozpylacze, 
Puszki do pudru, Separatory piankowe do palców stóp 
do użytku podczas pedicure, Skrobaczki do pleców, Szpatuł-
ki kosmetyczne, Tacki do użytku przy polerowaniu paznokci 
u rąk, Urządzenia elektryczne do demakijażu, Urządzenia 
dezodoryzujące do użytku osobistego, Zakraplacze bez za-
wartości, do celów kosmetycznych, 22 Torby bawełniane 
[do użytku przemysłowego], Torby i worki do pakowania, 
przechowywania i transportu, Siatki do prania, Torby do pa-
kowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, Torby 
z siatki do przechowywania, Torebki tekstylne na prezenty, 
Torebki materiałowe do przechowywania wartościowych 
przedmiotów, Worki, Worki z tkaniny specjalnie dostosowa-
ne do przechowywania pieluch, Worki wykonane z materia-
łów tekstylnych, 24 Bielizna pościelowa, Jednorazowa po-
ściel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Bielizna po-
ścielowa i koce, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
Prześcieradła, Poszwy na kołdry, Poszewki na poduszki [po-
szwy na poduszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, Ręczniki tu-
reckie, Duże ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, 
Ręczniki kuchenne, Ręczniki do twarzy, Ręczniki z kapturem, 
Ręczniki-turbany do suszenia włosów, Myjki do twarzy, Tek-
stylne myjki do twarzy, Rękawice-myjki do użytku toaletowe-
go, Myjki do twarzy w postaci rękawiczek, 25 Odzież, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Bielizna noc-
na, Bielizna osobista, Ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], Koszule nocne, Jednoczęściowe piżamy, 
Krótkie piżamy damskie, Majtki wyszczuplające, Szlafroki, 
Spodnie do piżamy, Skarpety do spania, Piżamy, Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Okrycia [narzutki] nakłada-
ne na koszule nocne, Bielizna jednorazowa, Bielizna dla ko-
biet, Bielizna dla mężczyzn, Turbany, 26 Ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, Gąbki do upinania włosów w kok, Kore-
ańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Włosy (Wsuwki 
do -), Siatki na włosy, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
Wstążki do włosów, Szpilki do włosów, Klamry do włosów, 
Kokardy do włosów, Spinki do włosów, Wsuwki do włosów, 
Wałki do włosów, Frotki do włosów, Przepaski do włosów, 
Gumki do włosów, Chusty do włosów, Sprężynki do włosów 
[akcesoria do włosów], Nieelektryczne wałki do włosów, 
Spinki do kręcenia włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Spinki 
[klamerki] do włosów, Wsuwki [spinki do włosów], Spinki 
[wsuwki] do włosów, Wsuwki do kręcenia włosów, Elektrycz-
ne wałki do włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Dekora-
cyjne akcesoria do włosów, Folie do koloryzacji włosów, Pa-
piloty spiralne do włosów, Piankowe wałki do włosów, Spinki 
zatrzaskowe [akcesoria do włosów], Kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], 
35 Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artyku-
łów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Pro-
gramy lojalnościowe i premiowe w zakresie perfum, kosme-
tyków i produktów do makijażu, Usługi informacji konsu-
menckiej w dziedzinie kosmetyków, Dostarczanie konsu-
mentom informacji o produktach kosmetycznych, Usługi 
handlu detalicznego online, Usługi sklepów detalicznych, 
oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, Usługi skle-
pu internetowego, Usługi domu towarowego i/lub wysyłko-
wego, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży w odniesie-
niu do następujących towarów: kosmetyków, produktów 
perfumeryjnych, środków toaletowych, Kosmetyki do maki-
jażu, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
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do pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji twarzy, Prepa-
raty do pielęgnacji włosów, preparatów do koloryzacji wło-
sów, Środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera-
nia, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 
świec, brzytwy, maszynki do golenia, narzędzi ręcznych, 
oprogramowania, produkty farmaceutyczne, medyczne 
i weterynaryjne, Wyrobów jubilerskich/biżuterii, Papieru 
i kartonu, Druków, Fotografie, Toreb papierowych, Skóra 
i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, nie ujęte 
w innych klasach, Walizy i torby podróżne, Torby, organizery, 
kuferki, pudełek, worków, Pojemników, organizerów do sza-
fy, koszy, pudełek, skrzyń, Przyborów oraz pojemników ku-
chenne i gospodarstwa domowego, Grzebieni i gąbek, 
Pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), Sprzętu do czyszcze-
nia, Wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, To-
reb bawełnianych, Tekstyliów i substytuty tekstyliów, Narzut 
na łóżka, Ręczników, Odzieży, obuwia, nakrycia głowy, Koro-
nek i haftów, wstążek i splotów, Ozdób do włosów, Spinek, 
wsuwek, gumek do włosów, Sztucznych kwiatów, Zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy onli-
ne, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-
wego, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Promocja sprzedaży, Administrowanie 
sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Or-
ganizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywko-
wych o podłożu reklamowym do celów reklamowych z za-
stosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i in-
ternetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magne-
tycznych i optycznych nośników informacji, Organizacja 
i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach go-
spodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządza-
nia sprzedażą poprzez Internet, Usługi klubów klienta dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usłu-
gi reklamowe, rozpowszechnianie wyrobów w celach rekla-
mowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi produkcji audycji i filmów rekla-
mowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, Publikowanie 
tekstów reklamowych, zarządzanie w działalności handlo-
wej, w tym doradztwo, Administrowanie działalności han-
dlowej, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami za-
chęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Marketing, ba-
dania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Prowadzenie wyka-
zu informacji handlowych w Internecie, Zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych 
osobom trzecim, Zarządzanie portalami internetowymi, 
Usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie współpracy 
online i współpracy technologicznej, Zarządzanie projekta-
mi z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, 
mianowicie organizowanie promocji programów oraz pro-

jektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi w zakresie 
tworzenia sieci kontaktów biznesowych online dostępne 
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Udzielanie in-
formacji w postaci baz danych obejmujących informacje 
w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów biznesowych, 
38 Usługi telekomunikacyjne i usługi emisji, Usługi w zakresie 
przekierowywania do stron internetowych, Zapewnianie do-
stępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostę-
pu do witryn internetowych z grami, Zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Przydzielanie dostępu do baz danych w Interne-
cie, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapew-
nianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatro-
omów], Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, 
Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Przesyłanie 
informacji i obrazów, Blog, fora internetowe, Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Umożliwianie 
dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmo-
wych i zbiorów obrazów, reklam, wiadomości, informacji, 
audio, wideo, tekstów i innych treści multimedialnych w sieci 
internetowej, Rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, 
multimedialnych, internetowych programów rozrywko-
wych, naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów infor-
macyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci in-
formacyjnej, Usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu 
mediowego, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw praso-
wych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych 
środków łączności, Dostarczanie publikacji elektronicznych 
online nie ściągalnych, 41 Usługi organizowania, obsługi, 
prowadzenia i rozpowszechniania publicznych konkursów, 
plebiscytów, loterii, widowisk, kursów korespondencyjnych, 
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, 
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, warsztatów, 
szkoleń, praktycznych szkoleń, dokształcania i doradztwa za-
wodowego o charakterze edukacyjnym w dziedzinie kosme-
tologii, fryzjerstwa, pielęgnacji urody, Usługi produkcji, mon-
tażu i rozpowszechniania telewizyjnych, radiowych, multi-
medialnych, internetowych programów naukowych i eduka-
cyjnych, Usługi dostarczania filmów, wideo, obrazów graficz-
nych i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub 
stron internetowych, Udzielanie wsparcia edukacyjnego, 
społecznego w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom 
oraz wydarzeniom, w tym także działania na rzecz zwiększe-
nia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, Publikowanie ra-
portów z badań i informacji dotyczących produktów kosme-
tycznych, 42 Badania w dziedzinie kosmetologii, Analiza la-
boratoryjna w dziedzinie kosmetyków, Badania naukowe 
związane z produktami do pielęgnacji włosów, Badania 
w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie kosmetyki 
na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie pielęgnacji wło-
sów, Badania w zakresie nowych produktów, Doradztwo 
w zakresie badań naukowych, Konsultacje techniczne z za-
kresu rozwoju produktu, Opracowywanie nowych produk-
tów, Opracowywanie produktów konsumenckich, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Usługi badaw-
czo-rozwojowe, Badania biologiczne, badania kliniczne i ba-
dania medyczne, Usługi badań laboratoryjnych w zakresie 
dermatologii, Badania chemiczne, Prowadzenie badań na-
ukowych, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii, 
Badanie jakości produktów, Odpłatne udostępnianie serwi-
sów informacyjnych lub baz danych, Administrowanie porta-
lami internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie 
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(wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodowych 
serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portalami inter-
netowymi, Tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, 
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Wzornic-
two przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowa-
nie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane 
komputerowo, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo,  
44 Kuracje do włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Salony piękno-
ści, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji włosów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy i reha-
bilitacji medycznej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, 
Usługi gabinetów odnowy biologicznej, Kosmetyka, Manicu-
re, Pedicure, Usługi wizażystów, Usługi zdrowotne Spa, Usługi 
w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, Usługi 
masażu, Fizjoterapia, Aromaterapia, Fototerapia, Terapia 
w zakresie kształtowania ciała, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Analiza kosmetyczna, Udzielanie informacji o urodzie, Udzie-
lanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pie-
lęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania maki-
jażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, Analiza i ocena produktów kosmetycznych 
pod kątem ich wpływu społecznego i środowiskowego, Do-
starczanie informacji technicznych, które można przeglądać 
online na temat produktów kosmetycznych, w odniesieniu 
do ich wpływu społecznego i środowiskowego.
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(531) 18.01.14, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: maszyny budowlane, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
szyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemy-
słu wydobywczego i górnictwa, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: maszyny do budowy 
dróg, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: maszyny budowlane do konstrukcji beto-
nowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: maszyny do budowy torów kolejowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: koparki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki rowów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 

koparki do rowów [koparki (czerparki)], Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koparki hy-
drauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: koparki podsiębierne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: koparki 
(czerparki) [maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki podsiębierne [maszy-
ny], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: koparki do rowów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koparki [maszyny 
do robót ziemnych], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koparki do maszyn do rozprę-
żania hydraulicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: koparki [maszyny do prac 
ziemnych], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: łyżki koszące do koparek [maszyny lub 
części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: łyżki ładujące do koparek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciężarówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przyczepy, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: przyczepy 
transportowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zaczepy do przyczep, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
złącza do przyczep, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przyczepy do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, 37 Naprawa ciężarówek, Wynajem dźwigów do dużych 
ciężarów, Wynajem maszyn budowlanych, Wypożyczanie 
maszyn budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, Usługi 
w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Udzie-
lanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń 
budowlanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Napra-
wy przyczep, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i koparek, 39 Transport samochodami ciężarowy-
mi, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem pojaz-
dów ciężarowych, Wypożyczanie ciężarówek, Holowanie 
ciężarówek, Przewóz samochodami ciężarowymi, Holowa-
nie samochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, 
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, 
Wynajem ciężarówek i przyczep, Wypożyczanie ciężarówek 
i pojazdów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, Transport 
materiałów budowlanych, Wypożyczanie przyczep, Wyna-
jem przyczep, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep.

(210) 539713 (220) 2022 02 10
(731) POC PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIERA ROYALE DARŁOWO
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(531) 01.15.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, 
Inwestycje finansowe, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem mieszkań, 
Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownic-
two portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, 
pensjonaty], Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi re-
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 539715 (220) 2022 02 10
(731) POC PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRIDIA ROYALE DARŁOWO

(531) 01.15.24, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 
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) 539745 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539747 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539749 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539750 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539751 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).
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(210) 539752 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539753 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539754 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539755 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAN

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539756 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539763 (220) 2022 02 11
(731) CENTRUM MEDYCZNE DIETLA 19 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKI PUNKT WIDZENIA Spotkania 

Okulistyczne

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.25, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
24.17.02, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne klinikami medycz-
nymi, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami 
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
ze sprzętem i urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży arty-
kułów i sprzętu optycznego, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej środków farmaceutycznych, sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Doradztwo biznesowe, Doradztwo zawiązane 
z zarządzaniem, w tym zarządzaniem działalnością medyczną, 
Zarządzanie personelem, Organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych oraz wystaw i pokazów w celach handlowych 
i reklamowych, Porady odnośnie prowadzenia działalności, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
40 Wytwarzanie soczewek okularowych na zamówienie, Szlifo-
wanie i polerowanie szkła do okularów, 41 Nauczanie i szkolenia, 
w tym szkolenia w dziedzinie medycyny i okulistyki, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i sympozjów, Usługi nauki na od-
ległość świadczone online, Zapewnianie seminariów i kursów 
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szkoleniowych online, Udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie prac nauko-
wych związanych z technologią medyczną, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń medycznych, 42 Badania naukowe, w tym badania 
medyczne i kliniczne, Udzielania informacji i danych związanych 
z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, Udziela-
nie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dzie-
dzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Próby kliniczne, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, Badania dotyczące technolo-
gii, Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Prace 
badawczo - rozwojowe w dziedzinie medycyny prowadzone dla 
osób trzecich, Doradztwo i badania naukowe z zakresu biologii, 
Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego 
i ochrony zdrowia, Laboratoria medyczne, Projektowanie i opra-
cowywanie technologii medycznej, Usługi kalibracji w zakresie 
urządzeń medycznych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do użytku z technologią medycz-
ną, 44 Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, Konsultacje medycz-
ne, Salony optyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia i proble-
mów medycznych, Usługi klinik i centrów medycznych, Usługi 
medyczne, w tym badania i poradnictwo medyczne, Udzielnie 
informacji medycznej, Analizy medyczne do diagnostyki i lecze-
nia ludzi, Usługi diagnostyki medycznej, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego i służącego ochronie zdrowia, Usługi okulistyczne, 
Usługi przenośnych klinik medycznych.

(210) 539772 (220) 2022 02 11
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHECOSMETICS

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji stóp, w tym: 
kremy, żele, peelingi, sole, maski i maseczki, Artykuły perfume-
ryjne, Dezodoranty, antyperspiranty, Kremy i preparaty pielę-
gnacyjne do rąk, Kremy do ciała, balsamy, Preparaty do depilacji, 
produkty myjące, mydła, Pumeks, Talk kosmetyczny.

(210) 539797 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539799 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAN

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539800 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539801 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539806 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).
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(210) 539807 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539810 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN

(531) 27.05.01, 29.01.04, 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539811 (220) 2022 02 11
(731) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES

(531) 09.01.10, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie).

(210) 539900 (220) 2022 02 16
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) onecon
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, prac badawczych, w szczególności dwutlenek 
węgla, 35 Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowa-
nych, promocyjnych, handlowych, Przygotowywanie reklam 
w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowa-
nie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, internetowych, on-line, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży na-
wozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicz-

nych dla osób trzecich, Organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

(210) 539902 (220) 2022 02 16
(731) THE HAIR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE HAIR FACTORY  FABRYKA WIZERUNKU

(531) 27.05.01, 14.07.20
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Usługi chirurgii kosmetycz-
nej i plastycznej, Usługi kosmetyczne.

(210) 539931 (220) 2022 02 16
(731) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARANTIS POLAND

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Bal-
samy do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, Kosmetyki, Kosmetyki dla 
dzieci, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do samo-
opalania [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Produkty perfumeryjne, Ściereczki nasączane detergentami 
do czyszczenia, Woda micelarna, Woda perfumowana, Ze-
stawy kosmetyków, 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, 
Biocydy, Mydła antybakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki odstraszające 
owady, 8 Jednorazowe: widelce, noże, łyżki, 16 Filtry do kawy 
papierowe, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folia spożywcza, Folia aluminiowa, Pergamin do pieczenia, 
Ręczniki papierowe, Torby papierowe, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Wor-
ki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
21 Druciaki metalowe, Gąbki do kąpieli, Gąbki do użytku 
domowego, Gąbki kuchenne, Gąbki do czyszczenia, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Miotły, Mopy, Papie-
rowe foremki do pieczenia, Pojemniki kuchenne, Pokrowce 
na deski do prasowania, Przybory do użytku w gospodar-
stwie domowym, Rękawice do użytku domowego, Rękawi-
ce kuchenne, Suszarki do bielizny, Szmatki do czyszczenia, 
Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do my-
cia podłóg, Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Ścierki 
do mycia naczyń, Tace papierowe, do użytku domowego, 
Tacki [pojemniki na małe przedmioty] do celów domowych, 
Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Torby 
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izotermiczne, Trzonki mioteł, Wiadra z wyciskarkami do mo-
pów, 24 Ścierki do osuszania naczyń, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Marketing opierający 
się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja towarów przy pomocy influencerów, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, prowadzone 
również za pośrednictwem Internetu, świadczone w odnie-
sieniu do następujących towarów: antyperspiranty [przybo-
ry toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki 
dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do samo-
opalania [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
produkty perfumeryjne, ściereczki nasączane detergenta-
mi, do czyszczenia, woda micelarna, woda perfumowana, 
zestawy kosmetyków, antybakteryjne środki do mycia rąk, 
biocydy, mydła antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki odstraszające 
owady, jednorazowe: widelce, noże, łyżki, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, prowadzone również za pośrednic-
twem Internetu, świadczone w odniesieniu do następują-
cych towarów: filtry do kawy papierowe, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folia spożywcza, folia alu-
miniowa, pergamin do pieczenia, ręczniki papierowe, torby 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, druciaki metalowe, gąb-
ki do kąpieli, gąbki do użytku domowego, gąbki kuchenne, 
gąbki do czyszczenia, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz-
nych, miotły, mopy, papierowe foremki do pieczenia, pojem-
niki kuchenne, pokrowce na deski do prasowania, przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, rękawice do użytku 
domowego, rękawice kuchenne, suszarki do bielizny, szmatki 
do czyszczenia, ściereczki do kurzu, ścierki do mycia naczyń, 
ścierki do mycia podłóg, ścierki z mikrowłókien do czysz-
czenia, ścierki do mycia naczyń, tace papierowe, do użytku 
domowego, tacki [pojemniki na małe przedmioty] do celów 
domowych, talerze jednorazowego użytku, talerze papiero-
we, torby izotermiczne, trzonki mioteł, wiadra z wyciskarkami 
do mopów, ścierki do osuszania naczyń.

(210) 540018 (220) 2022 02 17
(731) LOLA ROSE JEWELLERY LIMITED, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) LOLA ROSE
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Urządzenia do rejestrowa-
nia czasu, Zegary (urządzenia do rejestrowania czasu), Wagi, 
Miary, Znaki świecące, Telefony komórkowe w postaci inteli-
gentnych zegarków, Torby na aparaty fotograficzne, Przyrzą-
dy pomiarowe, Lupy do stosowania w optyce, Ekrany wideo, 
Ochronniki przepięciowe, Gaśnice, Urządzenia do ochrony oso-
bistej przed wypadkami, Okulary, 14 Metale szlachetne i ich sto-
py, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
Kasetki na biżuterię, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Zegarki, Paski 
do zegarków, Łańcuszki do zegarków, Zegarki na nadgarstek, 
Bransoletki (biżuteria), Chronografy, 35 Reklama, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Optymalizacja stron internetowych, 
Księgowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Wynajem 

dystrybutorów automatycznych, Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie metali szlachet-
nych i ich stopów, metali szlachetnych, nieprzetworzonych lub 
półprzetworzonych, kasetek na biżuterię, biżuterii i wyrobów 
jubilerskich, zegarków, pasków do zegarków, łańcuszków do ze-
garków, zegarków na nadgarstek, bransoletek jako biżuterii, 
chronografów.

(210) 540135 (220) 2022 02 21
(731) PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENTLE

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej odzieży.

(210) 540136 (220) 2022 02 21
(731) PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.21
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej odzieży.

(210) 540189 (220) 2022 02 22
(731) FLORKIEWICZ MAREK, Gąbin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGR KOSZELEW
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(531) 15.07.01, 15.07.15, 15.07.21, 27.05.01, 29.01.13, 05.07.02
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane dla roślin, Podłoża ho-
dowlane do ogrodnictwa, Nawozy do roślin, Odżywki dla 
roślin, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, 3 Środki do czyszczenia liści roślin, 
12 Powozy konne, 16 Programy imprez, 21 Donice do roślin, 
Donice na rośliny, Doniczki do roślin, Gąbki roślinne, Gąbki 
roślinne [luffa], 26 Sztuczne rośliny, Sztuczne rośliny inne 
niż choinki, 28 Rośliny zabawkowe, Modele roślin w zmniej-
szonej skali, 29 Konserwowe rośliny strączkowe, Dyniowate 
[rośliny, konserwowane], Oleje roślinne do celów spożyw-
czych, Nasiona roślin strączkowych w puszce, Przetworzo-
ne owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, Roślinne substytuty mleka, Pasty na bazie roślin 
strączkowych, Rośliny strączkowe przetworzone, Suche 
nasiona roślin strączkowych, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, 31 Aloes [roślina], Cebulki roślin, Cebulki ro-
ślin do użytku w rolnictwie, Cebulki roślin do celów ogrod-
niczych, Drzewa [rośliny], Len [siemię lniane] rośliny, Nasio-
na roślin, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], 
Nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania w celu ob-
siewania trawą pomiędzy roślinami, Nasiona, cebulki i roz-
sady do hodowli roślin, Naturalne jadalne rośliny [nieprze-
tworzone], Naturalne rośliny i kwiaty, Nieprzetworzone 
uprawne rośliny cukrowe, Odpadki roślinne jako surowiec, 
Rośliny, Rośliny do akwariów [żywe], Rośliny do stawów 
[żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny 
i ich świeże produkty, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Ro-
śliny naturalne (żywe), Rośliny pnące, Rośliny strączkowe, 
Rośliny suszone, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny świe-
że, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone naturalne 
do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki roślin, 
Świeże nasiona roślin strączkowych, Świeże rośliny strącz-
kowe, Świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, 
Trawy [rośliny], Złocień [roślina], Żywe rośliny do akwariów, 
Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, 
Żywe rośliny owocowe, 35 Marketing imprez i wydarzeń, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Organizowanie imprez w celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie promocji im-
prez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele do-
broczynne, Organizowanie i prowadzenie imprez związa-
nych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla 
osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza 
żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego 
na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związa-
nych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizacja wystaw 
kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, 
36 Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i wyna-
jem pomieszczeń handlowych, Wynajem budynków, Wy-
najem pomieszczeń handlowych, Wynajem sal wystawo-
wych, 39 Transport roślin, 41 Organizowanie pokazów jazdy 
konnej, Wystawy roślin, Organizowanie rozrywki podczas 
uroczystości weselnych, Imprezy kulturalne, Imprezy ta-
neczne, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, 
Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Ob-
sługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organiza-
cja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, In-
formacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o biletach 

na imprezy rozrywkowe, Organizacja imprez sportowych, 
Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, 
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez gimna-
stycznych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
Organizowanie imprez łyżwiarskich, Organizowanie imprez 
muzycznych, Organizowanie imprez piłkarskich, Organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rowe-
rowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Or-
ganizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem 
zwierząt, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowa-
nie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizo-
wanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie za-
wodów sportowych i imprez sportowych, Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie specjal-
nych imprez, Prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, Prowa-
dzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie imprez spor-
towych na żywo, Prowadzenie imprez w zakresie sportów 
elektronicznych na żywo, Przeprowadzanie imprez sporto-
wych, Przygotowywanie imprez sportowych, Realizacja im-
prez rozrywkowych na żywo, Rezerwacja biletów na impre-
zy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, 
Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy 
i imprezy sportowe, Rozrywka podczas przerw w trakcie 
imprez sportowych, Rezerwowanie osobistości sportu 
na imprezy (usługi organizatora), Sędziowanie na impre-
zach sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu na im-
prezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz 
programy z nagrodami, Udzielanie informacji na temat roz-
rywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci onli-
ne i Internetu, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy 
rozrywkowe, Usługi doradcze w zakresie organizowania 
imprez sportowych, Usługi imprez muzycznych na żywo, 
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, Usługi in-
formacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie spor-
tów elektronicznych, Usługi prowadzących uroczystości 
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi rezerwacji 
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi rozrywkowe świadczone podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci imprez łyżwiarskich, Usługi rozrywkowe w posta-
ci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usłu-
gi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez 
rozrywkowych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji 
biletów na imprezy, Usługi technika oświetlenia na potrze-
by realizacji imprez, Usługi w zakresie firmowych imprez dla 
klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie naby-
wania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie 
nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie 
organizowania imprez piłkarskich, Wynajem sprzętu 
do użytku na imprezach sportowych, Wypożyczanie sprzę-
tu do użytku na imprezach gimnastycznych, Wypożyczanie 
sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wy-
równywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, 
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Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi or-
ganizatora), Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zarządza-
nie imprezami na rzecz klubów sportowych, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cate-
ringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki pod-
czas targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cate-
ringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki pod-
czas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrz-
nego, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Wynajem wakacyj-
nych miejsc noclegowych, Udostępnianie miejsc noclego-
wych w hotelach, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Udostępnianie obiektów na imprezy i tymcza-
sowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 44 Doradz-
two związane z hodowlą zwierząt, Hodowla zwierząt, Ho-
dowla psów, Hodowla koni czystej krwi, Wypożyczanie ho-
dowlanych zwierząt gospodarskich, Zwierzęta (Hodowla -), 
Hodowanie roślin, Kultywacja roślin uprawnych, Pielęgno-
wanie roślin doniczkowych, Sadzenie roślin, Siew roślin 
uprawnych, Udzielanie informacji związanych z wypoży-
czaniem roślin doniczkowych, Uprawa roślin, Usługi dorad-
cze związane z uprawą roślin, Wynajem zwierząt i roślin, 
Wypożyczanie roślin, Wypożyczanie roślin do wnętrz, Wy-
pożyczanie roślin doniczkowych, Usługi z zakresu szkółek 
roślin, Zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, Zapew-
nianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, 
45 Doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, 
Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych.

(210) 540203 (220) 2022 02 22
(731) TYTZ ARTUR ARIMAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) idog
(510), (511) 25 Odzież, Odzież sportowa, Obuwie, Obuwie 
sportowe, Nakrycia głowy, Maski ochronne [odzież].

(210) 540255 (220) 2022 02 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUMIANKOWA STARA MIŁOSNA

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, dzier-
żawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 Budowlany 
(nadzór), budownictwo, informacja budowlana, izolowanie 
budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 
42 Opracowanie projektów technicznych, projektowanie 
budynków.

(210) 540294 (220) 2022 02 24
(731) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOC perceptus

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe przełączniki sieciowe, Oprogra-
mowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie kompute-
rowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputero-
we do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczający-
mi, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami 
lokalnymi, Oprogramowanie komunikacyjne do łączenia 
użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie 
operacyjne do sieci LAN, Oprogramowanie do przeszukiwa-
nia i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Opro-
gramowanie komputerowe [programy] do zarządzania ba-
zami danych, Oprogramowanie do kontroli systemów środo-
wiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, 
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowa-
nie do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie 
do niezawodności sprzętu komputerowego, Oprogramowa-
nie do testowania sprzętu komputerowego, Oprogramowa-
nie do wsparcia systemu, Oprogramowanie do zdalnej dia-
gnostyki, Oprogramowanie do monitorowania sieci w chmu-
rze, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie kom-
puterowe do konserwacji i obsługi systemów komputero-
wych, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu 
oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowania do wy-
krywania ryzyka, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogra-
mowanie do systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Opro-
gramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do wy-
krywania zagrożenia, Oprogramowanie do zabezpieczania 
sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zapewnienia bezpie-
czeństwa poczty elektronicznej, Oprogramowanie kompu-
terowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do kom-
putera, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji 
dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe do mo-
nitorowania systemów komputerowych, Oprogramowa-
nie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci kom-
puterowych, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpiecza-
nia i kryptografii, Programy komputerowe do zarządzania 
sieciami, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się 
z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy 
komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Interne-
tu, Programy do magazynowania danych, Programy kompu-
terowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci 
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy 
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Routery 
sieciowe, Sprzęt do magazynowania danych, Serwery kom-
puterowe, Serwery sieciowe, Sieci danych, Sieci do transmisji 
danych, Sieci komputerowe, Sieci lokalne (LAN), Sprzęt kom-
puterowy do sieci komputerowych, Urządzenia do szyfrowa-
nia danych, Urządzenia do przesyłania danych, Urządzenia 
do zarządzania sieciami, Urządzenia sterujące sieciowe, Urzą-
dzenia i nośniki do przechowywania danych, Urządzenia 
do przetwarzania danych, 42 Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do zarządzania siecią, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do przesyłania danych, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do zdalnego stero-
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wania urządzeniami zabezpieczającymi, Badania nad opro-
gramowaniem komputerowym do zarządzania sieciami lo-
kalnymi, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Badania 
nad oprogramowaniem operacyjnym do sieci LAN, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do zarządzania sie-
ciami, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
i programami komputerowymi do zdalnego łączenia się 
z komputerami lub sieciami komputerowymi, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym i programami kompu-
terowymi dotyczącymi sieci lokalnych [LAN], Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym i programami kompu-
terowymi umożliwiającymi dostęp i korzystanie z internetu, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym do prze-
szukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Badania nad oprogramowaniem kompu-
terowym do zarządzania danymi, Badania nad oprogramo-
waniem komputerowym do zarządzania bazami danych, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym do maga-
zynowania danych, Badania nad oprogramowaniem kompu-
terowym i programami komputerowymi do przeszukiwania 
zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą 
zdalnego sterowania, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym do kontroli systemów środowiskowych, zabez-
pieczających i dostępu do budynków, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do sterowania procesami, Bada-
nia nad oprogramowaniem komputerowym do niezawod-
ności oprogramowania, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do niezawodności sprzętu komputerowe-
go, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do te-
stowania sprzętu komputerowego, Badania nad oprogramo-
waniem komputerowym do wsparcia systemu, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do zdalnej diagnostyki, 
Badania nad oprogramowaniem interfejsów, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do konserwacji i obsłu-
gi systemów komputerowych, Badania nad oprogramowa-
niem systemowym i do wspierania systemu oraz oprogra-
mowaniem sprzętowym, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do wykrywania ryzyka, Badania nad opro-
gramowaniem komputerowym do kryptografii, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do systemów wykry-
wania wtargnięć [IDS], Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do uwierzytelniania, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do wykrywania zagrożenia, Ba-
dania nad oprogramowaniem komputerowym do zabezpie-
czania sieci i urządzeń, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do zapewnienia bezpieczeństwa poczty 
elektronicznej, Badania nad oprogramowaniem komputero-
wym do wykorzystania w celu kontroli dostępu do kompu-
tera, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do autoryzacji dostępu do baz danych, Badania nad opro-
gramowaniem komputerowym do szyfrowania, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do monitorowania sys-
temów komputerowych, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do wykrywania zagrożeń dla sieci kompute-
rowych, Badania nad oprogramowaniem użytkowym, do za-
bezpieczania i kryptografii, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do umożliwiania i kontroli dostępu, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do monitorowania 
sieci w chmurze, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzę-
tu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo tech-
niczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo techniczne związane z zasto-
sowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania sprzętowego, Integracja opro-
gramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowa-

nia komputerowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do zarządzania siecią, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do przesyłania danych, Projektowanie, in-
stalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do zdalnego sterowania 
urządzeniami zabezpieczającymi, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego do zarządzania sieciami lokalnymi, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania operacyjnego do sieci LAN, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania sieciami, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami 
komputerowymi, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego i programów komputerowych dotyczących sieci lo-
kalnych [LAN], Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do przeszukiwania i odnajdywania informacji za po-
średnictwem sieci komputerowej, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego do zarządzania danymi, Projektowa-
nie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego do zarządzania baza-
mi danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do magazynowania danych, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego i programów komputerowych 
do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci kompute-
rowych za pomocą zdalnego sterowania, Projektowanie, in-
stalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do kontroli systemów 
środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budyn-
ków, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do sterowania procesami, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do niezawodności oprogramowania, Pro-
jektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do nieza-
wodności sprzętu komputerowego, Projektowanie, instala-
cja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego do testowania sprzętu kompute-
rowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do wsparcia systemu, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do zdalnej diagnostyki, Projektowanie, instala-
cja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogra-
mowania interfejsów, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do wykrywania ryzyka, Projektowanie, instala-
cja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego do kryptografii, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do systemów wykrywa-
nia wtargnięć [IDS], Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do uwierzytelniania, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
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wania komputerowego do wykrywania zagrożenia, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego do zabezpieczania 
sieci i urządzeń, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicz-
nej, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do wy-
korzystania w celu kontroli dostępu do komputera, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego do autoryzacji do-
stępu do baz danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do szyfrowania, Projektowanie, instalacja, wdra-
żanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do monitorowania systemów komputero-
wych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania użytkowego, do zabezpieczania 
i kryptografii, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do umożliwiania i kontroli dostępu, Projektowanie, insta-
lacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego do monitorowania sieci 
w chmurze, Wynajem oprogramowania sprzętowego.

(210) 540295 (220) 2022 02 24
(731) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mobile Data Center perceptus

(531) 16.01.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe budynki przenośne, Metalowe, przenośne kon-
strukcje budowlane, Modułowe konstrukcje metalowe, Mo-
dułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Po-
mieszczenia ruchome [metalowe], Przenośne budynki meta-
lowe, Przenośne budynki modułowe z metalu, Przenośne 
konstrukcje metalowe, Przenośne konstrukcje wykonane 
z metalu, Przenośne, metalowe budynki biurowe, 9 Aplikacje 
do odzyskiwania informacji, Automatyczne systemy stero-
wania dostępem, Komputerowe przełączniki sieciowe, Opro-
gramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogra-
mowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządze-
niami zabezpieczającymi, Oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania sieciami lokalnymi, Oprogramowanie komu-
nikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, Opro-
gramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie 
do wsparcia systemu, Oprogramowanie do zdalnej diagno-
styki, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie syste-
mowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzę-
towe, Oprogramowanie do synchronizacji plików, Oprogra-
mowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do zabez-
pieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie komputerowe 
do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie 

komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie kompute-
rowe do monitorowania systemów komputerowych, Opro-
gramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla 
sieci komputerowych, Oprogramowanie użytkowe, do za-
bezpieczania i kryptografii, Oprogramowanie do monitoro-
wania sieci w chmurze, Programy do magazynowania da-
nych, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości 
komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego 
sterowania, Programy komputerowe do zarządzania siecia-
mi, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z kom-
puterami lub sieciami komputerowymi, Routery sieciowe, 
Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, Sprzęt kompute-
rowy do sieci komputerowych, Sprzęt do magazynowania 
danych, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia 
do przesyłania danych, Urządzenia do transmisji danych, 
Urządzenia do ochrony danych [kopie zapasowe], Urządze-
nia do przechowywania danych [elektryczne lub elektronicz-
ne], Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Urzą-
dzenia komputerowe do magazynowania danych, Urządze-
nia magazynujące dołączone do sieci [NAS], Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do kontroli bezpie-
czeństwa, Zasilacze awaryjne UPS, 42 Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym, Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym Do przesyłania danych, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do zdalnego sterowa-
nia urządzeniami zabezpieczającymi, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do zarządzania sieciami lokal-
nymi, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do zarządzania sie-
ciami, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami kompu-
terowymi, Badaniami nad aplikacjami do odzyskiwania infor-
macji, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do zarządzania danymi, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym umożliwiającym odzyskiwanie danych, Ba-
dania nad oprogramowaniem komputerowym do magazy-
nowania danych, Badania nad oprogramowaniem kompute-
rowym do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci 
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do sterowania pro-
cesami, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do wsparcia systemu, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym do zdalnej diagnostyki, Badania nad oprogra-
mowaniem interfejsów, Badania nad oprogramowaniem 
systemowym i do wspierania systemu oraz oprogramowa-
niem sprzętowym, Badania nad oprogramowaniem kompu-
terowym do synchronizacji plików, Badania nad oprogramo-
waniem komputerowym do uwierzytelniania, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do zabezpieczania sieci 
i urządzeń, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do autoryzacji dostępu do baz danych, Badania nad opro-
gramowaniem komputerowym do szyfrowania, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do monitorowania sys-
temów komputerowych, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do wykrywania zagrożeń dla sieci kompute-
rowych, Badania nad oprogramowaniem użytkowym, do za-
bezpieczania i kryptografii, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do monitorowania sieci w chmurze, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo związane z aktualizacją oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo techniczne zwią-
zane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem 
i używaniem oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania sprzętowego, Integracja oprogramowania 
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komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do przesy-
łania danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczający-
mi, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do za-
rządzania sieciami lokalnymi, Projektowanie, instalacja, wdra-
żanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komunikacyjnego do łączenia użytkowników sieci kompute-
rowych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do zarządzania sieciami, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do zdalnego łączenia się z komputerami lub 
sieciami komputerowymi, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja aplikacji do odzyski-
wania informacji, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego do zarządzania danymi, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego umożliwiającego odzyskiwanie da-
nych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja programów do magazynowania danych, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja programów komputerowych do przeszukiwa-
nia zawartości komputerów i sieci komputerowych za po-
mocą zdalnego sterowania, Projektowanie, instalacja, wdra-
żanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do wsparcia systemu, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zdalnej 
diagnostyki, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania systemowego 
i do wspierania systemu oraz oprogramowania sprzętowe-
go, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do syn-
chronizacji plików, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego do uwierzytelniania, Projektowanie, instalacja, wdra-
żanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do zabezpieczania sieci i urządzeń, Projek-
towanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego do autoryzacji 
dostępu do baz danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do szyfrowania, Projektowanie, instalacja, wdra-
żanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do monitorowania systemów komputero-
wych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania interfejsów, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowa-
nia użytkowego, do zabezpieczania i kryptografii, Projektowa-
nie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do monitorowania sieci 
w chmurze, Wynajem oprogramowania sprzętowego, Wyna-
jem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwa-
rzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

(210) 540355 (220) 2022 02 25
(731) GOMUŁKIEWICZ TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAZUS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 36 Informacja finansowa, usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie finansów, Usługi w zakresie wycen, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczenio-
we, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 45 Usługi 
prawne, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 540379 (220) 2022 02 25
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThyroVit H

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne w terapii i profilak-
tyce chorób tarczycy, Dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, Suplementy żywnościowe, Substancje dietetycz-
ne do celów medycznych, 16 Papierowe: ulotki, instrukcje, 
materiały edukacyjne, 41 Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, Usługi organizowania i prowadzenia wy-
darzeń edukacyjnych w dziedzinie zdrowia, w szczególności 
o tematyce dotyczącej chorób tarczycy.

(210) 540380 (220) 2022 02 25
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThyroVit

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne w terapii i profilak-
tyce chorób tarczycy, Dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, Suplementy żywnościowe, Substancje dietetycz-
ne do celów medycznych, 16 Papierowe: ulotki, instrukcje, 
materiały edukacyjne, 41 Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, Usługi organizowania i prowadzenia wy-
darzeń edukacyjnych w dziedzinie zdrowia, w szczególności 
o tematyce dotyczącej chorób tarczycy.

(210) 540384 (220) 2022 02 25
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Podkreśla smak Twoich dań SER CASARO gostyński 
SER TWARDY DŁUGODOJRZEWAJĄCY DESKA SERÓW 
SM Gostyń

(531) 03.04.02, 08.03.08, 26.05.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Sery i serki, w tym także o obniżonej zawarto-
ści laktozy, a w tym: serki homogenizowane, serki termizowa-
ne, serki ziarniste, serki smakowe, sery twarde, sery topione, 
w tym o obniżonej zawartości laktozy, Sery dojrzewające, 
Sery topione, Sery świeże niedojrzewające, Sery z truflami, 
Miękkie dojrzałe sery, Suche komponenty serowe do celów 
spożywczych, w tym o obniżonej zawartości laktozy, twarogi 
i twarożki, w tym także twarogi albuminowe, w tym o ob-
niżonej zawartości laktozy, serwatka i wyroby z serwatki za-
warte w tej klasie, maślanka oraz wyroby z maślanki, w tym 
o obniżonej zawartości laktozy, kazeina, w tym kazeina spo-
żywcza, kazeina techniczna, mleczne produkty dietetyczne 
o obniżonej zawartości laktozy.

(210) 540621 (220) 2022 03 04
(731) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce przetwarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie dla urządzeń 
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali 
płatniczych z systemami kasowymi oraz obsługę faktur, 
oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności w róż-
nych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do ob-
sługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale 
płatnicze, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
przewodowe i bezprzewodowe komputerowe urządze-
nia peryferyjne, mobilne aplikacje, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery do umożliwiania płatności online, części 

i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
35 Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skompute-
ryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednic-
twem internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające doko-
nywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punktach 
sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi związane 
z dokonywaniem płatności on-line, płatności cyklicznych, 
obsługa kart płatniczych, usługi bankowości kupieckiej, 
elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje 
za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpła-
conych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośred-
nictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samo-
dzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, 
finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi zwrotu 
kosztów za transakcje internetowe, doradztwo finansowe 
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu środ-
ków pieniężnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, Doradztwo w zakresie płat-
ności internetowych oraz usług finansowych świadczonych 
przez internet, 38 Przesyłanie informacji dotyczących usług 
finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej 
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wy-
mianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, 
Udostępnianie komputerowych baz danych dotyczących 
działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla usług finansowych, 
Instalacje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania 
aplikacji, Usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie 
rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania 
komputerowego.

(210) 540622 (220) 2022 03 04
(731) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie ePłatności pep

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce przetwarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie dla urządzeń 
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali 
płatniczych z systemami kasowymi oraz obsługę faktur, 
oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności w róż-
nych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do ob-
sługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale 
płatnicze, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
przewodowe i bezprzewodowe komputerowe urządze-
nia peryferyjne, mobilne aplikacje, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery do umożliwiania płatności online, części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
35 Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skompute-
ryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednic-
twem internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające doko-
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nywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punktach 
sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi związane 
z dokonywaniem płatności on-line, płatności cyklicznych, 
obsługa kart płatniczych, usługi bankowości kupieckiej, 
elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje 
za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpła-
conych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośred-
nictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samo-
dzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, 
finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi zwrotu 
kosztów za transakcje internetowe, doradztwo finansowe 
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu środ-
ków pieniężnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, Doradztwo w zakresie płat-
ności internetowych oraz usług finansowych świadczonych 
przez internet, 38 Przesyłanie informacji dotyczących usług 
finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej 
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wy-
mianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, 
Udostępnianie komputerowych baz danych dotyczących 
działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla usług finansowych, 
Instalacje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania 
aplikacji, Usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie 
rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania 
komputerowego.

(210) 540623 (220) 2022 03 04
(731) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep Online

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce przetwarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie dla urządzeń 
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali 
płatniczych z systemami kasowymi oraz obsługę faktur, 
oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności w róż-
nych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do ob-
sługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale 
płatnicze, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
przewodowe i bezprzewodowe komputerowe urządze-
nia peryferyjne, mobilne aplikacje, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery do umożliwiania płatności online, części 
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
35 Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skompute-
ryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednic-
twem internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające doko-
nywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punktach 
sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi związane 

z dokonywaniem płatności on-line, płatności cyklicznych, 
obsługa kart płatniczych, usługi bankowości kupieckiej, 
elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje 
za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kredy-
towych, kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpła-
conych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośred-
nictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samo-
dzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, 
finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usługi zwrotu 
kosztów za transakcje internetowe, doradztwo finansowe 
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu środ-
ków pieniężnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, Doradztwo w zakresie płat-
ności internetowych oraz usług finansowych świadczonych 
przez internet, 38 Przesyłanie informacji dotyczących usług 
finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej 
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wy-
mianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, 
Udostępnianie komputerowych baz danych dotyczących 
działalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego dla usług finansowych, 
Instalacje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania 
aplikacji, Usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie 
rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania 
komputerowego.

(210) 540636 (220) 2022 03 06
(731) MIKO MONIKA, Lubochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeWoolly

(531) 27.05.01, 29.01.11, 09.01.01, 09.01.06
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 540656 (220) 2022 03 04
(731) FECHTER TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CICHE-AUTO.PL

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 
26.04.09, 24.17.01, 24.17.02

(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i na-
prawą, Usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego 
z dojazdem do klienta, Udzielanie informacji związanych 
z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, Usłu-
gi w zakresie aplikacji farby antykorozyjnej do podwozia 
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samochodu, Naprawa i wykańczanie karoserii samocho-
dowej dla osób trzecich, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi 
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji po-
jazdów, Usługi pomocy w przypadku awarii samochodu 
[naprawa], Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego w samochodach, Renowacja hamulców hydrau-
licznych dźwigów samochodowych, Usługi wymiany 
przednich szyb samochodowych, Renowacja hamulców 
pneumatycznych dźwigów samochodowych, Renowacja 
sprzęgieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, 
Renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samocho-
dowych, Instalacje wnętrz samochodowych na zamó-
wienie, Malowanie ozdobnych pasków na samochodach, 
Wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, Usługi 
wymiany oleju samochodowego, Usługi wymiany szyb 
samochodowych, Wulkanizacja opon samochodowych 
[naprawa], Udostępnianie samoobsługowej myjni samo-
chodowej, Naprawa samochodów na drodze, Obsługa 
i naprawa samochodów, Naprawy lub konserwacja samo-
chodów, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy 
i obsługa samochodów, Usługi stacji obsługi samocho-
dów, Czyszczenie i mycie samochodów, Strojenie silników 
samochodowych, Naprawa karoserii samochodowych, 
Instalowanie wyposażenia samochodowego, Tuning nad-
wozi samochodów, Kompleksowe czyszczenie samocho-
dów, Smarowanie [olejenie] samochodów, Odświeżanie 
lakieru samochodu, Konserwacja samochodów, Prze-
gląd samochodów, Malowanie samochodów, Naprawy 
samochodów, Czyszczenie samochodów, Polerowanie 
samochodów, Smarowanie samochodów, Czyszczenie 
aut, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów me-
chanicznych, Usługi konserwacji maszyn, Konserwacja 
silników spalinowych, Konserwacja i naprawa silników, 
Konserwacja i naprawa pojazdów, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Naprawa i konserwacja pojazdów lądo-
wych, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konser-
wacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Serwisowanie 
i przegląd silników pojazdów, Usługi izolacyjne.

(210) 540668 (220) 2022 03 07
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) KRUKCOIN
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryp-
towalut za pomocą technologii łańcucha bloków („block-
chain”), Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymy-
wania i wydawania kryptoaktywów, Oprogramowanie 
do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, 
Kontrolery i regulatory, Elektroniczne urządzenia do ste-
rowania procesami, Sprzęt do komunikacji, Elektronicz-
ne urządzenia telekomunikacyjne, 36 Handel walutami 
i wymiana walut, Usługi walutowe, Wymiana wirtualnej 
waluty, Handel walutami online w czasie rzeczywistym, 
Usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, Prze-
lewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transfer 
elektroniczny kryptoaktywów.

(210) 540671 (220) 2022 03 07
(731) SAWA PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KPP usprawniamybiznes.pl

(531) 26.03.23, 24.17.02, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne.

(210) 540672 (220) 2022 03 07
(731) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Korzeniew

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOPURO

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.03.12, 29.01.13
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, 3 Mydła, Preparaty 
do prania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z che-
mikaliami czyszczącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami czyszczącymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mydłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z mydłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa-
ratami do prania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do prania.

(210) 540682 (220) 2022 03 07
(731) ROGOZIŃSKA DOROTA EMTG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMTG EVENT MANAGER TRAINING GROUP

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, E-booki, Filmy wideo, Interaktywne publikacje 
elektroniczne, Książki elektroniczne do pobrania, Książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Media 
do pobierania, Nagrania audio i wideo, Nagrania multime-
dialne, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Pliki 
graficzne do pobierania, Pobieralne broszury elektronicz-
ne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie programu 
komputerowego, Publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowal-
ne], Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, Publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, Publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 
41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Udostępnianie me-
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diów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi prezentacji audiowizu-
alnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji audio-
wizualnych, Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowania 
broszur, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio-
wych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów pisanych, in-
nych niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-
-line, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi edu-
kacyjne, Doradztwo zawodowe [edukacja], Organizowanie 
seminariów związanych z edukacją, Edukacja dorosłych, 
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizo-
wanie wykładów edukacyjnych, Rozpowszechnianie ma-
teriałów edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyj-
nych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Kursy szkolenio-
we, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Organizacja szkoleń, Organizowanie progra-
mów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Za-
pewnianie seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, Przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 540683 (220) 2022 03 07
(731) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA GÓRSKA

(531) 06.01.04, 01.01.03, 01.01.16, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 11.03.25, 25.12.25

(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki [cukierki], Pomadki [cu-
kierki], Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby 
cukiernicze], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 

w zakresie następujących towarów: cukierki, karmelki [cu-
kierki], pomadki [cukierki], wyroby cukiernicze, nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze].

(210) 540684 (220) 2022 03 08
(731) EKOMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOMAL

(531) 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i używania energii, Doradztwo w zakresie oszczędno-
ści energii, Doradztwo związane z usługami technologiczny-
mi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budyn-
kach, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem 
energii.

(210) 540688 (220) 2022 03 07
(731) SAM34 MAREK THEUS SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Merkus ZNAMY SIĘ

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.11
(510), (511) 16 Wyroby z papieru, kartonu, tektury i podob-
nych materiałów celulozo pochodnych takie zwłaszcza jak: 
adresarki, akwaforty dla grafiki, akwarele jako grafiki do po-
wielania, akwarele jako obrazy w malarstwie, albumy, alma-
nachy, Aparatura i urządzenia do introligatorstwa jako sprzęt 
biurowy, Aparaty do wykonywania winiet z masy papiero-
wej, Aparaty i maszyny do powielania, Aparaty ręczne 
do etykietowania, Arkusze z celulozy regenerowanej do pa-
kowania, Arkusze z wiskozy do zawijania i pakowania, Artyku-
ły biurowe z wyjątkiem mebli, Artykuły papiernicze, Atlasy, 
Atrament, Kamień atramentowy, Zbiorniczki z atramentem, 
Atramentowe wkłady, Atrament korektorski stosowany w he-
liografii, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bilety, Blankiety, 
Bloczki do pisania, Bloczki do pisania notatek, Bloki do pisa-
nia konferencyjne i biurowe, Bloki do pisania ozdobne listo-
we, Bloki rysunkowe jako materiały piśmienne, Bloki rysunko-
we, Bloki techniczne, Błony z tworzyw sztucznych, Błony sa-
moprzyczepne, Błony rozciągliwe do termo paletyzacji, Bro-
szury, Chorągiewki i proporczyki papierowe reklamowe, 
Chromolitografie, Chusteczki do demakijażu papierowe, 
Chusteczki do nosa papierowe, Cyfry jak czcionki drukarskie, 
Cyrkle kreślarskie, Czasopisma i periodyki, Czcionki jako cyfry 
i litery, Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, Deski do rysowa-
nia, Deski kreślarskie, rysownice, Diagramy, Dozowniki taśmy 
przylepnej jako artykuły biurowe, Drukarki przenośne jako 
artykuły biurowe lub ręczne etykieciarki, Druki, Dzieła sztuki 
litograficzne, Dzieła sztuki rytownicze, Dziurkacze jako arty-
kuły biurowe, Ekierki, Emblematy papierowe, Pieczęcie pa-
pierowe, Etui na pióra, Etykiety nie z materiału tekstylnego, 
Farba drukarska, Farby drukarskie korekcyjne stosowane 
w heliografii, Filtry do kawy papierowe, Folia z tworzywa 
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sztucznego do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pę-
cherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania 
w transporcie, Formularze jako blankiety, Druki, Fotografie, 
Fotograwiura, Gazety, Gilotynki do papieru jako artykuły biu-
rowe, Glina do modelowania, Globusy ziemskie, Gluten jako 
klej do papieru lub do użytku domowego, Grafiony, Grafity 
do ołówków, Gumki do ścierania, Gumki do ścierania tablic 
do pisania, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Kalendarze 
z kartkami do zdzierania, Kalka rysunkowa, Kalka techniczna, 
Kalkomanie, Kałamarze, Kamienie litograficzne, Kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, Karton, Karty, Karty indeksowe, 
Karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, Karty indek-
sowe, Karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, Karty 
zawiadomienia jako artykuły piśmienne, Kasetki ozdobne 
na papeterię jako artykuły biurowe, Kasetki na stemple, Pie-
czątki, Katalogi, Klajstry, Kleje mączne do papieru lub 
do użytku domowego, Klamry i zaciski do papieru, Kleje 
do materiałów papierniczych oraz innych materiałów pi-
śmiennych lub do użytku domowego, Kusze do adresów, 
Klisze drukarskie, Kokardy papierowe, Komiksy, Konfetti, Ko-
perty jako artykuły piśmienne, Koperty na butelki z kartonu 
lub papieru, Korektory, Płyny korekcyjne jako artykuły biuro-
we, Kosze na listy, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, 
Kreda krawiecka, Krzywiki, Książki, Kulki do piór kulkowych, 
Lak do pieczętowania, Linijki, Litografie, Makiety architekto-
niczne, Obrazy oprawione lub nie oprawione, Mapy, Materiał 
do powlekania wykonany ze skrobi lub krochmalu, Materiały 
do introligatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Materiały do pieczęto-
wania do użytku piśmiennego, Materiały drukowane, Mate-
riały filtracyjne papierowe, Bibuła, Materiały fotograficzne, 
Naklejki adresowe, Nalepki, Naklejki jako materiały piśmien-
ne, Nawilżacze jako artykuły biurowe, Niszczarki dokumen-
tów do użytku biurowego, Notatniki, Notesy, Obrusy papie-
rowe, Obwoluty na luźne kartki, Obwoluty papierowe na do-
kumenty, Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier 
do kopiowania dla materiałów piśmiennych, Papier do ma-
szyn rejestrujących, Papier do pakowania, Papier do pisania, 
Papier do pisania listów, Papier do radiogramów, Papier filtra-
cyjny, Papier higieniczny, Papier listowy, Papier mâché, Papier 
pakowy, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, Papier 
przebitkowy stosowany w materiałach piśmiennych, Papier 
srebrny, Papier świecący, Papier toaletowy, Papier w arku-
szach jako artykuły piśmienne, Papier Xuan do chińskiego 
malarstwa i kaligrafii, Papier z miazgi drzewnej, Papiernicza 
miazga, Pastele jako kredki, Pędzle, Pędzle dla malarzy, Pielu-
cho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy jednorazowe, 
Pinezki, Pióra, Pióra jako artykuły biurowe, Pióra wieczne, Pió-
ra ze stali, Pióra do rysowania, Piórniki, Plakaty, Plansze, Plany, 
Podręczniki jako książki, Prospekty, Publikacje, Pudełka karto-
nowe lub papierowe, Rejestry, Księgi główne jako książki, Re-
pertuary, Rozkłady jazdy, Ręczniki papierowe, Rolety papiero-
we, Rolki do taśm barwiących, Segregatory jako artykuły 
biurowe, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki toaletowe 
papierowe, Skoroszyty na dokumenty, Spinacze biurowe, 
Wydruki programów komputerowych, Zeszyty, Znaczki 
pocztowe, Zszywacze jako artykuły biurowe, Zszywki biuro-
we, Żetony kontrolne, 35 Usługi administrowania w działal-
ności handlowej innej, niż hotelowa, Usługi agencji eksportu 
i importu towarów i usług, Usługi agencji informacji handlo-
wej, Usługi agencji reklamowej, Usługi analizy kosztów, Usłu-
gi aukcji publicznych, Usługowe badania i poszukiwania 
w działalności gospodarczej, Usługi badania opinii publicz-
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi dekorowa-
nia wystawi sklepowych, Usługi doboru personelu za pomo-
cą metod psychotechnicznych, Doradztwo dotyczące orga-

nizowania działalności gospodarczej, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych, w tym próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Usługi ekspertyz w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi fotokopiowania, Usługowa informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Usługi informacji statystycznej, Usługi 
komputerowego zarządzanie plikami, Usługi wynajmu ma-
nekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, 
Usługi marketingu, Usługowa obróbka tekstów, Usługi orga-
nizowania targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Usługi pokazu towarów, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Pośrednictwo pracy, Usługi powiela-
nia dokumentów, Usługi pozyskiwania danych do kompute-
rowych baz danych, Pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, Usługi prognoz ekonomicznych, Usługi pro-
mocji sprzedaży, Usługi prowadzenia ksiąg, Usługi przetwa-
rzania danych i zarządzanie nimi, Usługi przygotowania listy 
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi publi-
kowania tekstów reklamowych, Usługi rachunkowości, Usłu-
gowa reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Usługowa rekrutacja persone-
lu, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów 
druków, próbek, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Usługi dystrybucji próbek, Usługi służb informacyj-
nych, Usługowe sondaże opinii, Usługi sortowania danych 
w bazach komputerowych, Usługi sporządzania wyciągów 
z kont, Usługowa systematyzacja danych dla i w komputero-
wych bazach danych, Usługi telefonicznego udzielania infor-
macji dla nieobecnych abonentów, Usługi uaktualniania ma-
teriałów reklamowych, Usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi prenumeraty i dostar-
czania czasopism, Usługi sekretarskie, Usługi w zakresie ma-
szynopisania komputerowego, Usługi w zakresie przeglądu 
prasy, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie zaopa-
trzenia osób trzecich poprzez zakupy produktów, usług dla 
innych przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Usługi weryfikacji rachunków, Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypoży-
czanie fotokopiarek, Wypożyczanie maszyn i urządzeń dla 
biura, Wypożyczanie materiałów reklamowych. Wypożycza-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi wyszukiwania 
informacji w plikach Komputerowych, Wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, Usługi zarządzania w działalno-
ści handlowej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usłu-
gi zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, 
hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie 
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
za pośrednictwem systemu tele zakupów, wykorzystując za-
mówienie korespondencyjne, używając środków telekomu-
nikacji, Informacja o powyższych usługach, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza. Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem. 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
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36 Usługi analizy kosztów, Usługi weryfikacji rachunków, 
Usługi administrowania nieruchomościami, Usługi agencji 
celnej, Usługi agencji kredytowej, Usługi agencji windykacji 
wierzytelności, Usługi na rzecz innych przedsiębiorstw w za-
kresie analizy poprawności ich obrotów finansowych oraz 
trafności podejmowanych zamierzeń inwestycyjnych i go-
spodarczych, Usługi doradztwa finansowego, Usługi doradz-
twa w prawach ubezpieczeniowych, Usługi dzierżawy ru-
chomości, Usługi ekspertyzy dla celów wzajemnego rozli-
czanie się podmiotów gospodarczych, oraz ekspertyzy po-
datkowe dla potrzeb podmiotów gospodarczych, Usługi 
na rzecz osób trzecich polegające na udzielaniu gwarancji 
w formie kaucji, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi noto-
wań giełdowych, Obsługa kart debetowych, Obsługa kart 
kredytowych, Usługi organizacji zbiórek, Usługi organizowa-
nia funduszy na cele dobroczynne, Usługi szacowania i wy-
ceny majątku nieruchomego, Usługi na rzecz osób trzecich 
szacowania wartości materialnych i nie materialnych dla ce-
lów fiskalnych, Usługi sponsorowania finansowego, Wycena 
antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena nie-
ruchomości, Wycena w zakresie ubezpieczeń, Usługi zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Budowa, konserwacja i naprawy maszyn, urzą-
dzeń i sprzętu, Budowa pawilonów i sklepów Targowych, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, Czyszczenie maszyn, odzieży, okien, pojaz-
dów, Deratyzacja, dezynfekcja, Eliminacja zakłóceń w instala-
cji elektrycznej, Instalowanie i naprawy alarmów przeciw 
włamaniom, Instalowanie i naprawy urządzeń grzewczych, 
Instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, Instalowa-
nie i naprawy urządzeń do nawadniania, Instalowanie i na-
prawy wind i podnośników, Instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawy 
komputerów, Instalowanie, konserwacja oraz naprawy biuro-
wych maszyn i urządzeń, Izolowanie budynków, Konserwa-
cja mebli, Montaż rusztowań, Mycie pojazdów i maszyn bez-
napędowych, Mycie samochodów, Pranie tkanin, Usługi nad-
zoru budów lanego, Obsługa i naprawy samochodów, Rege-
neracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Roz-
biórka budynków, Stacje obsługi samochodów, Usługi tanko-
wania paliw, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi bu-
dowlane, Usługi dekarskie, Usługi hydrauliczne, Usługi elek-
troinstalacyjne, Usługi budowy instalacji wodnych i kanaliza-
cyjnych, Usługi budowy instalacji odgromowych, Usługi bu-
dowy i instalacji burzowych, Usługi budowy instalacji teleko-
munikacyjnych, Usługi uszczelniania budynków, Wynajem 
budowlanego sprzętu, Wynajem buldożerów, Wynajem ko-
parek, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem 
żurawi, Wulkanizacja zużytych opon pojazdów drogowych, 
Informacja o powyższych usługach, 39 Transport, magazy-
nowanie, składowanie, zbiórka, konfekcjonowanie i pakowa-
nie, oraz rozpakowywanie towarów, Dostarczanie przesyłek, 
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dystrybucja energii innej niż prąd elek-
tryczny, Dystrybucja gazet, dystrybucja korespondencji 
i przesyłek, dystrybucja paczek, Dystrybucja prądu elektrycz-
nego, Dystrybucja wody, Usługi frachtu, Holowanie, Informa-
cja o możliwościach magazynowania, Informacja o możliwo-
ściach składowania, Informacja o transporcie, Usługowe ma-
gazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
mentów, Maklerstwo transportowe, Usługowy pilotaż, Usługi 
osób towarzyszących w czasie podróży, Pomoc drogowa 
w przypadku awarii samochodu, Przeprowadzki, Rezerwacja 
miejsc na podróż, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie 
miejsc na wycieczki, Transport przedmiotów wartościowych, 
Usługi kurierskie, Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie nawi-
gacji, Usługi w zakresie ratownictwa, Usługi związane z par-

kowaniem samochodów, Usługi związane z logistyką prze-
prowadzek osób i podmiotów gospodarczych, Wynajmowa-
nie garaży i magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, Wynajmowanie powierzchni na salony samochodo-
we, Wynajmowanie powierzchni w salonach samochodo-
wych, Wynajmowanie statków, Wynajmowanie wagonów, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie 
lodówek handlowych lub magazynowych, Wypożyczanie 
pojazdów, Wypożyczanie samochodów, Informacja o po-
wyższych usługach, 41 Nauczanie, kształcenie, organizacja 
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, wystaw, Agencje 
wynajmowania modeli do pozowania artystom, Chronome-
tria na imprezach sportowych, Doradztwo zawodowe w za-
kresie edukacji lub kształcenia, Usługowa organizacja działal-
ności sportowej i kulturalnej, Usługi foto reportażowe i video 
reportażowe, Usługi informacji i dostępnych ofertach eduka-
cyjnych, Kształcenie praktyczne kursy korespondencyjne 
w tematyce zamawianej, Usługi wesołych miasteczek luna-
parków, Usługi mi kro-wydawnictw niskonakładowych i bez-
debitowych, Usługi montażu programów radiowych i tele-
wizyjnych, Montaż taśm wideo, Usługi muzealnicze, Naucza-
nie korespondencyjne, Nauczanie religii i etyki, Obozy spor-
towe, obozy wakacyjne, Usługi organizowania rozrywki i za-
bawy, Obsługa gier innych niż hazardowe w systemie on-line 
lub w sieci informatycznej, Obsługa pól golfowych, Obsługa 
on-line publikacji elektronicznych wrażliwych (kodowanie 
plików nieprzesyłalnych), Obsługa sal kinowych, Obsługa sa-
lonów gier, Obsługa urządzeń sportowych, Organizacja wy-
staw związanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Usługi pisania 
scenariuszy imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyj-
nych, Planowanie przebiegu przyjąć, Produkcja filmów, Pro-
dukcja filmów na taśmach wideo, Organizacja, reżyseria 
i prowadzenie przedstawień teatralnych, Prowadzenie 
przedszkoli, Publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Reali-
zacja spektakli, Rezerwowanie miejsc na spektakle, Sporzą-
dzanie napisów dla kinematografii, Usługi prowadzenia pe-
dagogicznych sprawdzianów wiedzy innych niż dla celów 
konkursów i quizów, Studia filmowe, Studia nagrań, Prowa-
dzenie szkoły z internatem, Telewizyjne programy rozrywko-
we, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura 
zwierząt, Usługi artystów teatralnych, Usługi instruktorów 
gimnastyki, Usługi klubowe, Usługi orkiestry w repertuarze 
dedykowanym, Usługi reporterskie, Usługi związane z kluba-
mi zdrowia i poprawy kondycji, Usługi związane z organizo-
waniem i obsługą dyskotek, Usługi użytkowania sal kino-
wych i projekcyjnych video, Usługi mikrofilmowania i digita-
lizowania zbiorów analogowych, Wynajmowanie kortów te-
nisowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie apara-
tów, sprzętu, i oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji do spek-
takli, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie fil-
mów dla kin, Wypożyczanie kamer video, Wypożyczanie ka-
set video, Wypożyczanie książek analogowych i audiobo-
oków, Wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem po-
jazdów, Organizowanie i prowadzenie seansów tańca towa-
rzyskiego w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, Organi-
zowanie, programowanie i prowadzenie wyspecjalizowa-
nych ćwiczeń typu „mama i dziecko”, Organizowanie, pro-
gramowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń 
dla kobiet w ciąży, Organizowanie, programowanie i prowa-
dzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn w pode-



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2022

szłym wieku typu słów mix, Informacja o powyższych usłu-
gach, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi doradcze dotyczą-
ce żywności.

(210) 540700 (220) 2022 03 07
(731) NEOGENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN MOTH

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Salon fryzjerski (usługi fryzjerskie).

(210) 540707 (220) 2022 03 08
(731) OSKROBA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yeppa

(531) 26.01.01, 02.09.08, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, 
Czapki z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki dzia-
ne, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Skarpetki, Obuwie.

(210) 540708 (220) 2022 03 08
(731) OSKROBA JOANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Yeppa
(510), (511) 12 Hulajnogi (pojazdy), Części i akcesoria do po-
jazdów, 25 Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, 
Czapki z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki dzia-
ne, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kaptu-
rem, Skarpetki, Obuwie.

(210) 540761 (220) 2022 03 09
(731) SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SANTIAGO

(531) 26.03.02, 26.03.05, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 540765 (220) 2020 12 15
(731) Lockton, Inc., Kansas City, US
(540) (znak słowny)
(540) UNCOMMONLY INDEPENDENT
(510), (511) 36 Usługi brokerów ubezpieczeniowych, Zarzą-
dzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym, Usługi 
agencji ubezpieczeniowych, Usługi informacji i doradztwa 
w zakresie ubezpieczeń, Świadczenie usług brokerskich, za-
rządzania ryzykiem, informacji i doradztwa w zakresie świad-
czeń pracowniczych dotyczących ubezpieczeń i finansów, 
Świadczenie usług brokerskich, zarządzania ryzykiem, infor-
macji i doradztwa w zakresie pracowniczych planów emery-
talnych dotyczących ubezpieczeń i finansów.

(210) 540821 (220) 2022 03 10
(731) LEAD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTPAY

(531) 27.05.05, 29.01.12, 26.03.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce dokonywanie i przetwarzanie elektronicznych płatności 
i transfer funduszy do i od osób trzecich, Oprogramowa-
nie komputerowe, Oprogramowanie do uwierzytelniania, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe przewodowe i bez-
przewodowe, Komputerowe urządzenia zabezpieczające, 
mianowicie kalkulatory losowych kodów dostępu do głów-
nego komputera z danymi bankowymi, Karty kredytowe 
i karty płatnicze kodowane magnetycznie, Kasy rejestrujące, 
Maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i kompu-
tery, 36 Usługi finansowe, mianowicie umożliwianie transfe-
ru funduszy i zakupu produktów i usług oferowanych przez 
osoby trzecie za pośrednictwem elektronicznych sieci łącz-
nościowych, Kliring i uzgadnianie transakcji finansowych 
za pośrednictwem elektronicznych sieci łącznościowych, 
Usługi kliringowe, Świadczenie różnorodnych usług w za-
kresie płatności i finansów, mianowicie obsługa kart kredy-
towych, emisja kart kredytowych i linii kredytowych, prze-
twarzanie i przesyłanie rachunków i płatności za nie, usługi 
w zakresie płatności, obsługa przekazywania płatności gwa-
rantowanych, obsługa funduszy rynku pieniężnego, Usługi 
finansowe, mianowicie ochrona i zapobieganie oszustwom 
finansowym oraz rozwiązywanie sporów, Usługi finansowe, 
mianowicie umożliwianie darowizn na cele charytatywne 
za pośrednictwem elektronicznych sieci łącznościowych, 
Wymiana walut, Usługi bankowości domowej, Transfer 
funduszy elektronicznych, Świadczenie usług bankowych 
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on-line, obsługa operacji bankowych przez telefon, Usługi 
ubezpieczeniowe, Finanse, Obsługa transakcji pieniężnych, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 42 Projekto-
wanie i udoskonalanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania płatności elektronicznych, przetwarzania 
elektronicznych transferów funduszy, procesów uwierzytel-
niania, Projektowanie i udoskonalanie interfejsu programo-
wania aplikacji, Dostarczanie informacji z dziedziny opro-
gramowania komputerowego oraz projektowania i udosko-
nalania oprogramowania komputerowego, Usługi pomocy 
technicznej, mianowicie usuwanie błędów oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 540834 (220) 2022 03 10
(731) ŁUKAWSKI TOMASZ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTON

(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.11, 26.03.01
(510), (511) 9 Kaski dla rowerzystów, Okulary dla rowerzy-
stów, Kaski ochronne dla rowerzystów, 11 Światła rowerowe, 
Lampy kierunkowe do rowerów, Światła do rowerów, Rowe-
rowe światełka odblaskowe, Lampki rowerowe na dynamo, 
Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, Lampy przed-
nie do użytku w rowerach, 12 Rowery, Rowery elektryczne, 
Łańcuchy rowerowe, Opony rowerowe, Siodełka rowerowe, 
Sakwy rowerowe, Przyczepki rowerowe, Korby rowerowe, 
Rowery trójkołowe dostawcze, Kierownice do rowerów, 
Koła do rowerów, Hamulce do rowerów, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Pedały do rowerów, Pompki do ro-
werów, Szprychy do rowerów, Dzwonki do rowerów, Dętki 
do rowerów, Ramy do rowerów, Nóżki do rowerów, Silniki 
do rowerów, Pokrycia siodełek rowerów, Samobalansujące 
się rowery jednokołowe, Koła zębate do rowerów, Obręcze 
kół do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Opony 
bezdętkowe do rowerów, Przyczepy do przewożenia rowe-
rów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, Sakwy [ko-
sze] boczne przystosowane do rowerów, Rowery dostaw-
cze, Rowery górskie, Rowery szosowe, Rowery jednokoło-
we, Rowery składane, Rowery wodne, Rowery elektryczne, 
Rowery dziecięce, Rowery sportowe, Rowery (siodełka -), 
Rowery trekkingowe, Dętki rowerowe, Klaksony rowerowe, 
Bagażniki rowerowe, Noski rowerowe, Torby rowerowe, 
Koła rowerowe, Podpórki rowerowe, Podpórki do rowerów 
[części rowerowe], Rowery na pedały, Bagażniki na rowery, 
Szosowe rowery wyścigowe, Elektryczne rowery składane, 
Kierunkowskazy do rowerów, Podpórki do rowerów, Łańcu-
chy do rowerów, Przerzutki do rowerów, Obręcze kół rowe-
rów, Siodełka do rowerów, Bagażniki do rowerów, Łańcuchy 
[części rowerów], Bagażniki dla rowerów, Koła [części rowe-
rów], Hamulce [części rowerów], Amortyzatory do rowerów, 
Rowerki biegowe [pojazdy], Części konstrukcyjne rowerów, 
Opony rowerowe bezdętkowe, Widelce [części rowerowe], 
Kierownice [rowerowa, motocyklowa], Dętki ogumienia 
rowerowego, Rowery wyposażone w silnik, Dopasowane 
pokrowce na rowery, Sygnalizatory kierunkowe do rowe-
rów, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Nakładki widelca 
[części rowerów], Okrycia siodełek do rowerów, Kierowni-
ce [części do rowerów], Metalowe dzwonki do rowerów, 
Dźwignie hamulców do rowerów, Wolne koła do rowerów, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Koła łańcuchowe do ro-
werów, Klocki hamulcowe [części rowerów], Osłony łań-
cucha do rowerów, Sygnały kierunkowe do rowerów, Koła 

tarczowe [części rowerów], Oparcia pasażerów do rowerów, 
Widelce przednie do rowerów, Trzpienie obrotowe do ro-
werów, Linki hamulcowe do rowerów, Układy napędowe 
do rowerów, Układy zawieszenia do rowerów, Manetki ob-
rotowe do rowerów, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, 
Układy napędowe [części rowerowe], Nakładki na pedały 
rowerowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Łańcuchy na-
pędowe [części rowerowe], Mostki kierownicy [części rowe-
rowe], Koła zębate [części rowerowe], Nakładki na szprychy 
rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, Końcówki do kie-
rownicy rowerowej, Szprychy do kół rowerowych, Uchwyty 
do bidonów rowerowych, Piasty do kół rowerowych, Ba-
gażniki na rowery do pojazdów, Rowery jednokołowe wy-
posażone w silnik, Pokrycia siodełek rowerów lub motocy-
kli, Przeguby widelców przednich [części rowerów], Zębat-
ki do przerzutek [części rowerów ], Pokrowce na siodełka 
do rowerów, Uchwyty na bidony do rowerów, Ramy do ba-
gażników, do rowerów, Pompki do pompowania opon 
rowerów, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Siedzenia 
dziecięce przystosowane do rowerów, Hydrauliczne ha-
mulce tarczowe do rowerów, Opony do rowerów dla dzieci, 
Bagażniki na torby do rowerów, Końcówki rączek kierow-
nicy [części rowerów], Hydrauliczne hamulce obręczowe 
do rowerów, Pompki do pompowania opon rowerowych, 
Uchwyty do mocowania bidonów rowerowych, Uchwyty 
do rowerowych dźwigni hamulców, Akcesoria do rowerów 
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do prze-
wożenia bagażu, Wiatroodporne pokrycia przystosowane 
do rowerów elektrycznych, Transportery dla zwierząt przy-
stosowane do rowerów, Stabilizatory [koła] do stosowania 
w rowerach, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowe-
rowych, Przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części 
rowerów], Kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, Błot-
niki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, 
Dętki [do dwukołowych pojazdów mechanicznych lub 
rowerów], Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, 
Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych 
lub rowerów, 21 Puste bidony rowerowe, Szczotki do czysz-
czenia części rowerowych, 25 Odzież dla rowerzystów, Rę-
kawiczki dla rowerzystów, 28 Rowery trójkołowe dla dzieci 
[zabawki], Rowery zabawkowe, Rowery trójkołowe [zabaw-
ki], 35 Usługi handlu detalicznego dotyczącego rowerów, 
Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do ro-
werów, 37 Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej i prowadze-
nie sklepów internetowych z następującymi towarami: ro-
wer, akcesoria do rowerów, Naprawa i konserwacja rowe-
rów, Udzielanie informacji związanych z naprawą rowerów, 
40 Produkcja rowerów na zamówienie.

(210) 540836 (220) 2022 03 11
(731) BUCZKOWSKA KAROLINA, Rozgarty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Presso

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi public relations, Marketing interneto-
wy, Reklama i marketing, Usługi marketingowe.
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(210) 540880 (220) 2022 03 14
(731) SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUTION ONE INVESTMENT FUND

(531) 29.01.12, 24.01.03, 14.05.02, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania rynkowe, Ba-
dania w zakresie biznesu, Wyceny handlowe, Ekonomiczne 
prognozy, 36 Handel walutami i wymiana walut, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowania 
projektów budowlanych, Pożyczki [finansowanie], Transakcje 
finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi finansowania, Zarzą-
dzanie finansami, Działalność finansowa, Usługi finansowych 
funduszy inwestycyjnych, 41 Publikowanie materiałów eduka-
cyjnych i informacji związanych z bankowością, inwestycjami, 
zarządzaniem funduszami i finansami, Publikacja elektronicz-
na materiałów edukacyjnych i informacji związanych z banko-
wością, inwestycjami, zarządzaniem funduszami i finansami.

(210) 540889 (220) 2022 03 11
(731) RESTAURACJA CESARSKO-KRÓLEWSKA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wysocko Wielkie

(540) (znak słowny)
(540) CK Restauracja & Bar
(510), (511) 43 Usługi barowe, restauracyjne i gastrono-
miczne, prowadzenie restauracji, kawiarni, winiarni, pubów, 
barów, organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez 
okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i na-
poje, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, przygoto-
wywanie i sprzedaż posiłków i dań na zamówienie, w tym 
na wynos.

(210) 540893 (220) 2022 03 14
(731) WETRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hausmajster

(531) 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Papiery i płótna ścierne, Ścierne pasy bez-
końcowe, Krążki ścierne, Siatki ścierne, Gąbki ścierne, 
Kostki szlifierskie, Papiery ścierne wodne, 8 Śrubokręty 
nieelektryczne, Precyzyjne śrubokręty nieelektryczne, 
Nieelektryczne śrubokręty elastyczne, Zestawy śrubo-
krętów nieelektrycznych, Bity - końcówki do wkrętarek, 
Zestawy bitów, Obcęgi, Śrubokręty, Narzędzia wielofunk-
cyjne, Szczypce, Szczypce Seeger’a, Szczypce tynkarskie, 
Szczypce do ściągania izolacji, Szczypce do rur, Nożyce, 
Nożyce do blachy, Nożyce do prętów, Scyzoryki, Scyzo-
ryki wielofunkcyjne, Noże, Noże z ostrzem łamanym, 
Noże trapezowe, Noże do szkła, Noże monterskie, Noże 

wielofunkcyjne, Piły ręczne, Piły ręczne do metalu, Piły 
ręczne do drewna, Piły płatnice, Brzeszczoty do pił ręcz-
nych, Ręczne piły ogrodnicze, Piły kabłąkowe i brzeszczo-
ty do tych pił, Piły do płyt kartonowo-gipsowych, Stru-
gi, Zdzieraki, Skrzynie uciosowe, Przyrżnie, Młotki, Młotki 
ciesielskie, Młotki murarskie, Młotki stolarskie, Młotki gu-
mowe, Młotki plastikowo-gumowe, Siekiery, Obcinaki, 
Przecinaki, Przebijaki, Łomy, Stopki do wyciągania gwoź-
dzi, Gwintowniki, Narzynki, Zszywacze ręczne, Zszywacze 
ręczne tapicerskie, Zszywacze ręczne młotkowe, Zszywa-
cze ręczne do przewodów i kabli, Nitownice, Lutownice 
nieelektryczne, Pistolety do pian, Pistolety uszczelniające, 
Ściernice, Tarcze ścierne do szlifowania jako narzędzia 
ręczne, Tarcze ścierne do cięcia jako narzędzia ręczne, 
Tarcze ścierne z nasypem diamentowym jako narzędzia 
ręczne, Dyski szlifierskie, Dyski polerskie, Druciane szczotki 
do czyszczenia powierzchni, Szczotki druciane jako narzę-
dzia ręczne, Szczotki stalowe jako narzędzia obsługiwane 
ręcznie, Szczotki z tworzyw sztucznych do czyszczenia 
powierzchni, Kamienie szlifierskie, Tarcze polerskie jako 
narzędzia ręczne, Tarcze listkowe jako narzędzia ręczne, 
Zestawy nasadek do kluczy, Pace do siatek, Osełki, Skroba-
ki, Skrobaki do szyb, Skrobaczki, Kielnie, Pace, Pace z ABS, 
Mieszadła do farb i zapraw, Szpachle, Kółka do cięcia gla-
zury, Fugownice, Pilniki jako narzędzia ręczne, Tarniki jako 
narzędzia ręczne, Ściski, Kleszcze, Kleszcze typu Molly, 
Pasy z narzędziami, Towotnice, Klucze nasadowe, Klucze 
płaskie, Klucze oczkowe, Klucze trzpieniowe, Klucze sze-
ściokątne, Klucze torx, Zestawy kluczy torx i kluczy hex, 
Klucze ręczne do śrub, Klucze maszynowe, Klucze nastaw-
ne, Sekatory, Nożyce, Nożyce do gałęzi, Nożyce do trawy, 
Nożyce do żywopłotów, Szczypce, Szczypce do rur, Ob-
cinaki, Obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, Obcinaki 
do rur z aluminium i z miedzi, Szczypce-obcinaki, Wiertła, 
Wiertła do metali, Wiertła do drewna, Wiertła do betonu, 
Wiertła do muru, Dłuta, Dłuta do drewna, Dłuta do beto-
nu, Brzeszczoty do wyrzynarek, Frezy jako narzędzia, Fre-
zy do drewna jako narzędzia, Otwornice jako narzędzia, 
Otwornice do betonu jako narzędzia, Otwornice do drew-
na jako narzędzia, Otwornice z nasypem diamentowym 
jako narzędzia, Uchwyty malarskie, Czerpaki murarskie, 
Skrobaki do farb, Kombinerki, Punktaki ślusarskie i murar-
skie, Zdzieraki do tynków, Łopaty, Szpadle, Sznury zwija-
ne traserskie, 9 Miary, Miary płaskie, Miary zwijane, Miary 
składane, Miary taśmowe, Maski przeciwpyłowe, Maski 
ochronne nie do celów medycznych, Przymiary, Suw-
miarki, Suwmiarki elektroniczne, Łaty, Łaty murarskie, Łaty 
z poziomnicami, Łaty murarskie trapezowe, Poziomnice, 
Poziomnice wodne, Poziomnice obrotowe, Poziomnice 
do słupków, Poziomnice Torpedo, Poziomnice laserowe, 
Poziomnice laserowe obrotowe, Kątowniki pomiarowe, 
Kątowniki dachowe pomiarowe, Kątowniki budowlane 
pomiarowe, Kątowniki elektroniczne pomiarowe, Gogle, 
Gogle spawalnicze, Okulary, Okulary przeciwodpryskowe, 
Nakolanniki dla robotników, Rękawice robocze, Próbniki 
napięcia, Kable rozruchowe, Kaski ochronne, Ochronni-
ki słuchu, Ochronna odzież robocza, Odzież ochronna, 
Odzież ochronna przed wypadkami, Odzież ochron-
na przed napromieniowaniem, Odzież ochronna przed 
ogniem, Ochronne buty robocze, Lasery miernicze, Niwe-
latory optyczne, Kółka miernicze.

(210) 540906 (220) 2022 03 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIESTA FUN & JOY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03, 26.02.01, 
26.02.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.10

(510), (511) 32 Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, 
Napoje bezalkoholowe, Woda mineralna, Woda gazowana, 
Woda niegazowana, Woda aromatyzowana, Soki, Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], Syropy owocowe [napo-
je bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Wody.

(210) 540909 (220) 2022 03 15
(731) NOWAKOWSKI VEL NESTEROWICZ ŁUKASZ, 

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

(531) 27.05.01, 03.05.03, 03.05.20, 03.05.24
(510), (511) 12 Torby na bagażnik rowerowy, Torby rowero-
we, Sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, Sa-
kwy rowerowe, Akcesoria do rowerów do przewożenia ba-
gażu, Bagażniki do rowerów, 25 Odzież sportowa.

(210) 540961 (220) 2022 03 15
(731) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Głubczyce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galmet zephyr

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.07.01, 03.07.24, 26.03.01, 26.03.15, 
26.03.05

(510), (511) 11 Aparaty, urządzenia, instalacje grzewcze 
i chłodnicze, Zbiorniki i wymienniki przeznaczone do reku-
peracji, rekuperatory.

(210) 540993 (220) 2022 03 16
(731) GĄDZIKIEWICZ MAREK BYSTRE OCZY, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bystre Oczy

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 02.09.04, 26.11.02, 
26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary 
przeciwsłoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Modne 
okulary przeciwsłoneczne, Nakładki na okulary słoneczne 
na magnes, Oprawki do okularów słonecznych, Soczewki 
do okularów słonecznych, Soczewki optyczne do oku-
larów słonecznych, Szkła przeciwsłoneczne nakładane 
na okulary, Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui 
na akcesoria optyczne, Etui na okulary, Etui na okulary 
dziecięce, Futerały na okulary, Okulary, Okulary dla dzieci, 
Okulary do czytania, Okulary korekcyjne dla daltonistów, 
Okulary ochronne, Okulary optyczne, Okulary polaryza-
cyjne, Oprawki do okularów, Oprawki okularowe [puste], 
Osłony do okularów, Pojemniczki na szkła kontaktowe, 
Półfabrykaty soczewek kontaktowych, Soczewki do oku-
larów, Szkła kontaktowe, Uchwyty do okularów, Urządze-
nia do mycia szkieł kontaktowych, Zauszniki do okularów, 
Części do okularów, Kolorowe szkła kontaktowe, Modne 
okulary, Mostki do okularów przeciwsłonecznych, No-
ski do okularów, Noski silikonowe do okularów, Oprawki 
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu, Oprawki do okularów 
wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego 
z tworzywem sztucznym, Oprawki okularów wykona-
ne z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki 
okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
na soczewki kontaktowe zawierające funkcje czyszczenia 
ultradźwiękowego, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, 
Półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, Półfabrykaty 
soczewek okularowych, Soczewki korekcyjne [optyka], 
Szklane soczewki optyczne, Woreczki na okulary, Zapa-
sowe soczewki do okularów, Zauszniki do okularów prze-
ciwsłonecznych, 10 Instrumenty optometryczne, Mierniki 
wewnątrzźreniczne, Okulistyczne przyrządy diagnostycz-
ne, Przyrządy do badania wzroku, Urządzenia do badania 
oczu, Urządzenia do badania wzroku, Urządzenia do po-
miaru przepływu krwi tętniczej w oku, Urządzenia do tera-
pii i ćwiczeń wzroku, 44 Badania optyczne, Dopasowywa-
nie okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, 
Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania 
wzroku [zakłady optyczne], Usługi informacyjne dotyczą-
ce soczewek kontaktowych, Usługi optometryczne, Usługi 
przesiewowych badań wzroku.

(210) 541001 (220) 2022 03 16
(731) SHAMIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 
02.05.27, 16.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16

(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, 
Okulary korekcyjne, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą.

(210) 541002 (220) 2022 03 16
(731) GIEREJKO GRZEGORZ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) say coffee

(531) 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, czekolada, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z kawą, herbatą, czekoladą, kakao.

(210) 541004 (220) 2022 03 16
(731) GIEREJKO GRZEGORZ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) say coffee

(531) 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, czekolada, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z kawą, herbatą, czekoladą, kakao.

(210) 541005 (220) 2022 03 16
(731) KAWKA DAWID, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORME Tree of Life

(531) 07.05.01, 27.05.01, 24.17.08, 29.01.13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Sole [nawozy], Sól 
morska do konserwowania, inna niż do żywności, Produkty 
mineralne do użytku w hodowli roślin, Preparaty mineralne 
do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mine-
ralne do użytku w produkcji, Nawozy mineralne, Sole ma-
gnezu, Sole metali alkalicznych, Pierwiastki śladowe do użyt-
ku w ogrodnictwie, Pierwiastki śladowe do użytku w rolnic-
twie, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze 
dla roślin, 5 Sole do celów medycznych, Sole mineralne 
do celów medycznych, Sole wód mineralnych, Mineralne 
preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne su-
plementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Preparaty 
i substancje mineralne do celów medycznych, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, 
Suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Sole magne-
zu do użytku farmaceutycznego, Nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, Zdrowotne suplementy diety spo-
rządzone głównie z minerałów, Mineralne suplementy diety 
dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych.

(210) 541007 (220) 2022 03 16
(731) KAWKA DAWID, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORMUS Tree of Life

(531) 07.05.01, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Sole [nawozy], Sól 
morska do konserwowania, inna niż do żywności, Produkty 
mineralne do użytku w hodowli roślin, Preparaty mineralne 
do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mine-
ralne do użytku w produkcji, Nawozy mineralne, Sole ma-
gnezu, Sole metali alkalicznych, Pierwiastki śladowe do użyt-
ku w ogrodnictwie, Pierwiastki śladowe do użytku w rolnic-
twie, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze 
dla roślin, 5 Sole do celów medycznych, Sole mineralne 
do celów medycznych, Sole wód mineralnych, Mineralne 
preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne su-
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plementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Preparaty 
i substancje mineralne do celów medycznych, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, 
Suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Sole magne-
zu do użytku farmaceutycznego, Nutraceutyki do stosowa-
nia jako suplementy diety, Zdrowotne suplementy diety spo-
rządzone głównie z minerałów, Mineralne suplementy diety 
dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych.

(210) 541012 (220) 2022 03 16
(731) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec Zalesie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRA ZESPÓŁ EKSPERCKICH BIUR RACHUNKOWYCH 

ALABRUDZIŃSCY

(531) 26.04.03, 26.04.15, 03.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, do-
radztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, doradztwo z zakresu księ-
gowości, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgo-
wość i rachunkowość, porady związane z przygotowywa-
niem zeznań podatkowych, przygotowywanie i wypełnia-
nie zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań 
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, fakturowanie, 
przygotowanie listy płac.

(210) 541013 (220) 2022 03 16
(731) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec Zalesie
(540) (znak słowny)
(540) ZEBRA Zespół Eksperckich Biur Rachunkowych 

Alabrudzińscy
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, doradztwo z zakresu księgowości, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość i rachun-
kowość, porady związane z przygotowywaniem zeznań po-
datkowych, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac.

(210) 541028 (220) 2022 03 17
(731) ANDERSOHN ROBERT, Banino
(540) (znak słowny)
(540) A-MOTION
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia ułatwiające prze-
mieszczanie się, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
Bieżnie stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach 

fizjoterapeutycznych, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt domowych, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi 
weterynaryjne, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Weterynaryjne 
usługi doradcze, Usługi chirurgii weterynaryjnej, Opieka nad 
zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami 
domowymi, Usługi chirurgów weterynarzy, Zabiegi higienicz-
ne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, 
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(210) 541029 (220) 2022 03 17
(731) ANDERSOHN ROBERT, Banino
(540) (znak słowny)
(540) AQUAMOTION
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Bieżnie stacjonarne 
do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycz-
nych, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatu-
ra do zabiegów fizjoterapeutycznych, 44 Usługi fizjoterapii, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt domowych, Usługi weterynaryjne i rolnicze, 
Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, Usłu-
gi chirurgii weterynaryjnej, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Opieka nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami domowymi, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, 
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt domowych.

(210) 541031 (220) 2022 03 17
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLT GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,  
37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa samocho-
dów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo-
wych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa 
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
Usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż 
na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz 
osób trzecich, Produkcja na zamówienie artykułów żela-
znych, Produkcja samochodów na zamówienie dla osób 
trzecich.

(210) 541033 (220) 2022 03 17
(731) SKOTNICKA-MORYS  

ALEKSANDRA ATELIER SŁODKOŚCI, Czarna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Atelier Słodkości ARTYSTYCZNE WYPIEKI

(531) 08.01.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy owo-
cowe, Dżemy, Owocowe nadzienia do ciast, Nadzienia 
na bazie owoców do ciast typu cobbler, Nadzienia na bazie 
owoców do placków i ciast, 30 Wiedeńskie wypieki, Ciasto 
na wypieki, Ciasto na słodkie wypieki, Preparaty aromatycz-
ne do wypieków, Mieszanki do wypieku muffinek, Batony 
zbożowe i energetyczne, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bu-
łeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, 
Chałwa, Budyń ryżowy, Budynie deserowe, Babki pandoro, 
Babki Panettone, Batoniki nugatowe w polewie czekolado-
wej, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Ciasteczka so-
lone, Ciastka serowe, Ciastka z prosa wiązanego cukrem lub 
z ryżu prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, Cienkie nale-
śniki (popadoms), Crème caramel [karmelowy deser], Crois-
sant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Czekolada, 
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada 
na polewy lub posypki, Czekolada nielecznicza, Czekolada 
z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekoladki, Czekola-
dowe dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, Czekolado-
we ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające 
praliny, Dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, 
Dekoracje z czekolady na choinki, Desery czekoladowe, De-
sery z muesli, Gofry, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], Jabłka w cieście, Koreczki, kanapeczki, Krakersy, Kre-
my czekoladowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukier-
nicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Mieszanki czeko-
lady na gorąco, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone wy-
roby cukiernicze na patyku, Mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, 
Musy (wyroby cukiernicze), Naleśniki, Nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nie-
lecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyro-
by cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie gala-
retki, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyro-
by cukiernicze w kształcie jajek, Nugat, Ornamenty choinko-
we [jadalne], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy 
w czekoladzie, Orzechy w polewie czekoladowej, Owoce 
pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Ozdoby 
choinkowe [jadalne], Orzeszki ziemne zatopione w karme-
lowym batoniku, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do sma-
rowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze do pie-
czenia, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy pianko-
we, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Preparaty 
do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Przeką-

ski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Ryż 
na mleku, Słodkie bułki, Słodkie sosy do deserów na bazie 
mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, 
Słodycze w postaci musów, Słone herbatniki, Słone kraker-
sy, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Smażone 
ciasteczka plecione, Sos czekoladowy, Substytut marcepa-
nu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Sztuczna cze-
kolada, Tabletki [wyroby cukiernicze], Tiramisu, Torty Pawło-
wej o smaku orzechów laskowych, Torty Pawłowej z orze-
chami laskowymi, Trufle czekoladowe, Trufle (rumowe) [wy-
roby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Wata cukro-
wa, Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowe-
go, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wy-
roby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyro-
by cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cu-
kiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cu-
kiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze 
o smaku miętowym (Nielecznicze -), Wyroby cukiernicze 
płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wy-
roby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cu-
kiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cu-
kiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierają-
ce galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Zbitki 
owsiane zawierające suszone owoce, Ziarna kawy powleka-
ne cukrem, Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób 
cukierniczy], Żywność na bazie kakao, Żywność zawierająca 
kakao [jako główny składnik], Słodkie polewy i nadzienia, 
Syropy i melasa, Naturalne substancje słodzące, Produkty 
spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Produkty 
spożywcze z cukru do słodzenia deserów, Batony lodowe, 
Bloki lodu, Błyskawiczne mieszanki do lodów, Ciasta lodo-
we, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bi-
tej śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Jadalne rzeź-
by lodowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jogurt mro-
żony (mrożone wyroby cukiernicze), Lody jadalne, Lody 
o smaku czekoladowym, Lody na patyku, Lody owocowe, 
Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody 
w proszku, Lody typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody 
truflowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Mieszanki 
do lodów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Napoje 
mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kawy, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje z lodów, 
Owocowe lody, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], 
Sorbety, Tort lodowy, Wegańskie lody, Wyroby cukiernicze 
lukrowane (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze 
z mrożonego jogurtu, Wyroby lodowe, Substytuty lodów, 
Aromaty kawowe, Czekolada bezmleczna, Czekolada 
mleczna, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekolado-
wa kawa, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie pro-
duktów mlecznych lub warzyw, Ekstrakty z kawy, Esencja 
kawowa, Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Gotowe napoje kawowe, Gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, Herbaty, Herbaty owocowe, Kakao, Kakao 
do sporządzania napojów, Kakaowe napoje, Kawa, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa 
w postaci całych ziaren, Mrożona kawa, Mrożone napoje 
[frappe], Nadzienia na bazie kawy, Napoje czekoladowe, Na-
poje czekoladowe z mlekiem, Napoje kawowe, Napoje ka-
kaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Na-
poje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mle-
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ko, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), Napo-
je o smaku czekoladowym, Napoje składające się głównie 
z kawy, Napoje składające się głównie z kakao, Napoje skła-
dające się głównie z czekolady, Palone ziarna kawy, Prepara-
ty na bazie kakao, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Sy-
ropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie 
czekolady, Wyroby z kakao, Ziarna kawy, Batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Brioszki (drożdżowe bu-
łeczki), Bułki z nadzieniem, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka 
owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
Przekąski z produktów zbożowych, Drożdże i zaczyny, Cia-
sto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Ciasto do pieczenia ciastek, Eks-
trakt słodu do celów spożywczych, Enzymy do ciast, Prepa-
raty aromatyczne do ciast, Cukierki wykonane ręcznie, Kar-
melki [cukierki], Miodowe cukierki (nie do celów medycz-
nych), Pomadki [cukierki], Słodycze [cukierki], Aromaty 
do ciast, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Brownie 
[ciastka czekoladowe], Babeczki (ciasto) płaskie, Ciasta, Cia-
sta drożdżowe z nadzieniem z owoców, Ciasta z bakaliami, 
Ciasta z kremem, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdało-
we, Ciasteczka z pianką w czekoladzie zawierające toffi, Cia-
steczka, Ciastka, Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane spo-
żywcze, Ciasto biszkoptowe, Ciasto migdałowe, Ciasto kru-
che, Ciasto francuskie, Ciasto na wafle, Ciasto śliwkowe, Cia-
sto z przyprawionymi owocami, Dekoracje cukiernicze 
do ciast, Dekoracje do ciast wykonane z cukru kandyzowa-
nego, Duńskie ciastka maślane, Kruche ciastka maślane czę-
ściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciast-
ka (herbatniki), Kruche ciastka maślane z polewą czekolado-
wą, Kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekolado-
wym, Kruche ciasto, Lukier do ciast, Makaroniki (ciastka), 
Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Wyroby ciastkar-
skie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, 
Wyroby ciastkarskie z owocami, 35 Sprzedaż żywności i na-
pojów w sklepach i przez Internet, sprzedaż żywności i na-
pojów w barach, restauracjach i kawiarniach, 43 Dekorowa-
nie ciast, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usłu-
gi barów i restauracji, Usługi kawiarni, Kawiarnie.

(210) 541121 (220) 2022 03 21
(731) PYRKOSZ WOJCIECH, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) porzadekwkablach.pl

(531) 14.01.10, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.05, 26.01.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z li-
stwami podłogowymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z listwami podłogowymi, niemetalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi 
opaskami zaciskowymi do kabli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z metalowymi opaskami zaciskowymi do kabli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z termokurczliwymi 
przewodami z tworzyw sztucznych do zarządzania kablami 

elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ter-
mokurczliwymi przewodami z tworzyw sztucznych do za-
rządzania kablami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z niemetalowymi opaskami do wiązania kabli, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi opa-
skami do wiązania kabli.

(210) 541122 (220) 2022 03 21
(731) POPIELA KATARZYNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA TEŻ MAM Marzenia FUNDACJA

(531) 01.15.11, 04.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów piłki nożnej, Orga-
nizowanie meczów piłki nożnej, Organizacja imprez sporto-
wych w dziedzinie piłki nożnej.

(210) 541125 (220) 2022 03 21
(731) FEDDEK MACIEJ, Koronowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSTRA WYBIEGANA

(531) 03.04.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mię-
sem i wyrobami mięsnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z mięsem i wyrobami mięsnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze świeżymi owocami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze świeżymi owocami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z warzywami świeżymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z warzywami świeżymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mlekiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z mlekiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nabiałem 
i substytutami nabiału, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nabiałem i substytutami nabiału, 44 Usługi hodowli świń.

(210) 541138 (220) 2022 03 18
(731) FOXESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX AIR
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(531) 26.02.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania i chłodzenia oraz 
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

(210) 541148 (220) 2022 03 21
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) StartUs
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Niemetalowe części półek, Dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Półki meblowe, Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 

[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zesta-
wy mebli, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Projektowanie konstrukcyjne, Planowanie [projek-
towanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania [pro-
jektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 541154 (220) 2022 03 21
(731) WITEK ZBIGNIEW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lulua

(531) 27.05.05, 26.11.12
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Kosmetyki w gotowych zestawach, Nielecz-
nicze preparaty do masażu, Woski do masażu, Aromatyczne 
olejki do kąpieli, Balsamy do brody, Balsamy do celów ko-
smetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy 
do redukcji cellulitu, Balsamy do ust, Balsamy do włosów, Bal-
samy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy do stóp, Bal-
samy do wygładzania i prostowania włosów, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Balsamy po opalaniu, Balsamy samo-
opalające [kosmetyki], Emulsje [balsamy] do ochrony przeciw-
słonecznej, Kremy i balsamy do opalania, Nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosme-
tyki], Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Kosmetyki w formie żeli, Ko-
smetyki w postaci kremów, Krem bazowy, Krem do opalania, 
Krem do rąk, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do twarzy, 
Krem do włosów, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, 
Kremowe mydło do ciała, Kremy BB, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, 
Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, 
Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do mycia, 
Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do odży-
wiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do paznokci, 
Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, 
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, Kremy do redukcji 
cellulitu, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do usuwania owłosie-
nia, Kremy do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy 
na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy 
na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające do użytku kosme-
tycznego, Kremy perfumowane, Kremy po opalaniu [do użyt-
ku kosmetycznego], Kremy po goleniu, Kremy pod prysznic, 
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Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy przed goleniem, Kremy 
przeciw starzeniu się skóry, Kremy samoopalające, Kremy toni-
zujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniają-
ce skórę, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszcza-
jące, Mydła w kremie, Puder w kremie do twarzy, Zapachowe 
kremy do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu 
do golenia i środków stosowanych po goleniu, Nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżane chusteczki nasączo-
ne balsamem kosmetycznym, Kremy nawilżające po goleniu, 
Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki do stylizacji 
włosów, Maseczki do włosów, Maseczki do stóp do pielęgnacji 
skóry, Żelowe maseczki na oczy, Maseczki do rąk do pielęgna-
cji skóry, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do pielę-
gnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku 
osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła 
robione ręcznie, Mydła w płynie, Mydła w płynie do kąpieli, My-
dła w żelu, Perfumowane mydła, Mydło w listkach do użytku 
osobistego, Nielecznicze balsamy, Olejek bergamotowy, Olejek 
do kąpieli, Olejek do włosów, Olejek golteriowy, Olejek jaśmi-
nowy, Olejek do układania włosów, Olejek do skórek wokół 
paznokci, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa 
herbacianego, Perfumeryjny olejek miętowy, Aromatyczne 
olejki eteryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Naturalne olejki 
eteryczne, Olejki do brody, Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Olejki do ciała i twarzy, Olejki do golenia, 
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do kąpieli i pod prysznic 
[nielecznicze], Olejki do odżywiania włosów, Olejki eteryczne, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Produkty perfu-
meryjne, olejki esencjonalne, Perfumowane balsamy [prepara-
ty toaletowe], Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci 
stałej, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Pieniące się żele 
do kąpieli, Podkład w kremie, Wosk do wąsów, Wosk do wło-
sów, Woski do depilacji, Woski do epilacji, Woski do układania 
włosów, Kosmetyczne żele pod oczy, Peeling w żelu, Mydła 
w postaci żelu, Żel po goleniu, Żele do ciała, Żele do czysz-
czenia zębów, Żele do golenia, Żele do kąpieli i pod prysznic 
nie do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do opalania, Żele do stylizacji włosów, Żele 
do twarzy, Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele na-
wilżające [kosmetyki], Żele opóźniające starzenie, Żele po opa-
laniu [kosmetyki], Żele pod oczy, Serum do celów kosmetycz-
nych, Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania wło-
sów, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu 
się do użytku kosmetycznego, Nielecznicze szampony do wło-
sów, Szampony z odżywką do włosów, Odżywki do włosów, 
Nielecznicze pasty do zębów, Płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, Preparaty do higieny jamy ustnej [nieleczni-
cze], Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty ko-
smetyczne po goleniu, Preparaty do depilacji i golenia, Płyny 
do golenia, Pianki do golenia, 8 Brzytwy, Maszynki do golenia, 
nieelektryczne, Maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko ska-
leczenia], Maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, Zestawy 
do golenia, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie perfum, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie przyborów toaletowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie akcesoriów do pie-
lęgnacji ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie przyborów higienicznych dla ludzi.

(210) 541160 (220) 2022 03 21
(731) ŚWIĄTKOWSKI PIOTR SELTIS, Okocim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentalForce

(531) 29.01.13, 27.05.05
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty wy-
bielające do zębów, Paski wybielające zęby, Środki do higieny 
jamy ustnej, Pasta do zębów, Środki do czyszczenia zębów 
i płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, Żele do wybielania zębów, 10 Irygatory do jamy 
ustnej do stosowania w stomatologii, Urządzenia do napra-
wy zębów, Wiertła dentystyczne, Dentystyczne urządzenia 
do usuwania kamienia, Przyrządy i przybory dentystyczne, 
Przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pie-
lęgnacji zębów, 21 Artykuły do czyszczenia zębów, Irygatory 
do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, Szczotecz-
ki do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Futerały 
na szczoteczki do zębów, Pojemniki na szczoteczki do zę-
bów, Szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębo-
wych, Uchwyty na szczoteczki do zębów, Stojaki na szczo-
teczki do zębów, Szczoteczki do zębów dla niemowląt nakła-
dane na palec, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 
Irygatory do przyzębi [nieelektryczne] do użytku osobistego, 
Irygatory stosowane do przyzębi [elektryczne] do użytku 
osobistego, Irygatory wodne, Szczoteczki do protez, Nici 
dentystyczne, Urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy uży-
ciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego.

(210) 541163 (220) 2022 03 21
(731) OLSZEWSKA MAŁGORZATA BEBE CASA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Craftissima
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: tkaniny, tkaniny baweł-
niane, tkaniny mieszane na bazie bawełny, tkaniny poliestro-
we, tkaniny bambusowe, dzianina, polar wykonany z polie-
stru, dżersej [tkanina], dresówka [tkanina], muślin, aksamit, fla-
nela [tkanina], jedwab [tkanina], podszewki [tkanina], panele 
bawełniane, panele na kocyki i pościel, panele na poduszki, 
tkaniny drukowane, drukowane tkaniny w belach, materiał 
pluszopodobny [tkanina], powlekane tkane materiały tek-
stylne, materiały do produkcji odzieży, materiał dżersejowy 
do odzieży, nietkane materiały tekstylne, materiały do wy-
ściełania i wypychania, materiały wyściełające z materiałów 
włókienniczych, wata poliestrowa, watoliny, wypełnienia 
z pianki syntetycznej, wypełnienia z włókien syntetycznych.

(210) 541215 (220) 2022 03 28
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ AMDG, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lilen
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Koszule, Muszki, Swetry, Odzież dziecięca, 
Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki damskie, 
Bluzki, Spodnie, Szorty, Płaszcze, Stroje do chrztu, Sukienki 
do chrztu, Czapki dziane, Czapki [nakrycia głowy], Obuwie 
dla dzieci, Odzież damska, Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 541217 (220) 2022 03 28
(731) NAU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Karty 
inteligentne [karty z układem scalonym], Modemy, Pamięci 
zewnętrzne USB, Smartfony, Tablety, Telefony komórkowe, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Zegar-
ki inteligentne, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Broszury, Formularze [blankiety, druki], Kalen-
darze, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały drukowa-
ne, Notatniki [notesy], Papier do pisania (listowy), Torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, Ulotki, Zwijacze do identyfikatorów [artyku-
ły biurowe], 25 Odzież, 35 Administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, Fakturowanie, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Reklama, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec-
nych abonentów], Telemarketing, Udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, 36 Analizy finansowe, 38 Fora [pokoje roz-
mów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o te-
lekomunikacji, Komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, Przesyłanie wiadomości, 
Transfer strumieniowy danych, Transfer plików cyfrowych, 
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty 
głosowej, Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, 41 Organizowanie lo-
terii, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Usługi rozrywkowe, 42 Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów.

(210) 541218 (220) 2022 03 28
(731) NAU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Karty in-
teligentne [karty z układem scalonym], Modemy, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Smartfony, Tablety, Telefony komórkowe, Urzą-
dzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Zegarki inteli-
gentne, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Broszury, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Koperty 
[artykuły piśmienne], Materiały drukowane, Notatniki [notesy], 
Papier do pisania (listowy), Torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Zwijacze 
do identyfikatorów [ artykuły biurowe], 25 Odzież, 35 Admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, Fakturowanie, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Reklama, Telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], Telemarketing, Udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, 36 Analizy finansowe, 38 Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunika-
cji, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy 
danych, Transfer plików cyfrowych, Udostępnianie forów inter-
netowych online, Usługi poczty głosowej, Usługi telefoniczne, 
Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, 
41 Organizowanie loterii, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Usługi rozrywkowe, 42 Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów.

(210) 541228 (220) 2022 03 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Afore POLSKA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 26.13.25, 01.03.02, 29.01.12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowolta-
iczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej (elektrownie fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do prze-
twarzania danych, instalacje elektryczne, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiaro-
we, przekaźniki elektryczne.

(210) 541291 (220) 2022 03 22
(731) KOWALCZYK DOROTA CTO, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CTO CENTRUM TANIEJ ODZIEŻY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu odzieżą i dodatkami 
odzieżowymi, odzieżą sportową, galanterią skórzaną, obu-
wiem, biżuterią, torbami, tkaninami, zabawkami, nakryciami 
głowy, wyposażeniem domu, artykułami do czyszczenia, 
akcesoriami samochodowymi, częściami samochodowymi, 
jednorazowymi wyrobami papierowymi, artykułami papier-
niczymi, materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tka-
ninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennymi, 39 Transport samochodowy towarów.

(210) 541293 (220) 2022 03 22
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-
rowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
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 multi-
medialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-

rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie 
oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zapro-
gramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kar-
tridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozryw-
ki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do prze-
zroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośni-
ki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy 
do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dy-
daktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompute-
rowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, ze-
stawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych to-
warów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące pa-
pierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły 
papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki 
pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe 
maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod 
szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice aryt-
metyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery 
reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, 
materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory 
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, ob-
razki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowa-
nia 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 oko-
licznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzenia-
mi, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, zna-
ki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki 
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [za-
bawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina 
do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, 
Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 
35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, 
on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik 
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samo-
dzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpo-
wszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym 
na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania 
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamo-
wych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyj-
nych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketin-
gu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia 
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla 
celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i po-
wierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Or-
ganizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, 
Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych 
w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów 
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elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, 
elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy 
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, 
aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórko-
wych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki gra-
ficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki 
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi 
oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, 
publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry kom-
puterowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro-
gramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogra-
mowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartri-
dżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, 
kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezro-
czy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktycz-
ne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz 
komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośred-
nictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: interfej-
sy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tek-
turowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, 
gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, 
mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, 
Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy 
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kre-
ślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie 
gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, ze-
stawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, 
obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, 
ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, 
zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki oko-
licznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzenia-
mi, 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, karty 
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimna-
styczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, 
dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kar-
tek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych 
baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Ob-
sługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, 
Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platformy internetowej i portalu internetowego, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi 
wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczą-
cych wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, na-
uczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną 
i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, 
publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edu-
kacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elek-
tronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektro-
nicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektro-

nicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi 
w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego 
przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tek-
stów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, organizo-
wanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym na-
uczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informa-
tycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instrukta-
żowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie mate-
riałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia 
konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedsta-
wień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi 
w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypoży-
czanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie fil-
mów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośni-
kach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem 
sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, 
Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefo-
nów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarcza-
nie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony interne-
towej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania progra-
mów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 541295 (220) 2022 03 22
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA

(531) 27.05.01, 26.13.25
(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 pobie-
rania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórko-
wego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektro-
niczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacja-
mi elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierają-
ce treści multimedialne, publikacje elektroniczne do po-
brania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie 
programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
nych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowe-
go nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako 
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia 
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety ze-
wnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy na-
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świetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy 
do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów 
dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dy-
daktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przeno-
śne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy kompu-
terowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń 
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papie-
rowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki 
papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty 
do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z pa-
pieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, 
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane 
z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, 
publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice oblicze-
niowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, al-
bumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty 
ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i infor-
macyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały 
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, 
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artyku-
łami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obraz-
ki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opako-
wania 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 życzeniami, karty do kolekcjonowania 
i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wy-
stawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, pla-
ny, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki [puzzle], Ciastolina, 
Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zestawy 
do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artyku-
ły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gim-
nastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w za-
kresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line 
w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwięko-
wych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie 
i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszech-
niania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na re-
klamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i po-
średnictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych 
do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych 
i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu 
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia 
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów 
dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu 
i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakre-
sie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online 
dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematy-
zacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobko-
we zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary 
i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towa-
rów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy da-
nych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 

oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobie-
rania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórko-
wego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i pu-
blikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi 
oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedial-
ne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry 
komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w for-
mie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, 
zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawar-
te 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 kom-
paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia 
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowi-
zualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, 
w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządze-
nia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrz-
ne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów 
elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputero-
we, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak-
tycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturo-
we, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetycz-
ne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biu-
letyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przy-
bory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, 
urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory 
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, 
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 malowania, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalko-
manie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, 
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papiero-
we, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z karto-
nu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty 
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimna-
styczne, 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 portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów 
informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych 
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świad-
czone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publika-
cji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czaso-
pism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych 
także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobie-
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ranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostęp-
nianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elek-
tronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania 
materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego 
obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowa-
dzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bez-
pośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych 
i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażo-
wych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie mate-
riałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia 
konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przed-
stawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, 
Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych 
i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów  
online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizu-
alnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie 
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 
42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogra-
mowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie apli-
kacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórko-
wych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opro-
gramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 541297 (220) 2022 03 22
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(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 dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-

ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia 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 Pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne 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-
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 on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
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cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
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 pa-
pierowe, 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 kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, udostępniania forów inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interne-
towego, 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 tek-
stów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, 
materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także 
w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicz-
nej małej poligrafii, komputerowego przygotowania mate-

riałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obra-
zowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośred-
nie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie 
korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaga-
nych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-
-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji 
i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie ma-
teriałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach da-
nych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udo-
stępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sie-
ci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, 
Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do tele-
fonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwer-
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek inter-
netowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi.

(210) 541299 (220) 2022 03 22
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompute-
rowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, 
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 kinematograficzne, 
filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, ma-
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gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagry-
wania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przy-
rządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym kom-
putery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, 
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urzą-
dzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papie-
rowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki pa-
pierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pa-
kowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, 
wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby 
z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektu-
ry, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, 
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki 
graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, 
czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, 
ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowa-
nia i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, 
materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy 
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obra-
zy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, 
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zesta-
wy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier 
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, 
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzenia-
mi, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania 
i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wysta-
wowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, 
kalki papierowe, 28 Gry, Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabaw-
ki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zestawy do zaba-
wy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zaba-
wy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, 
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marke-
tingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputero-
wej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizual-
nych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystry-
bucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworze-
nia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, 
Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych 
i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci 
on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu 
materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam ra-
diowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii 
publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-
rzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem 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 elek-
troniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry 
wideo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety ze-
wnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy na-
świetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 
cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych 
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt 
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy kom-
puterowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń 
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturo-
we, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, 
gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, 
mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, 
Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrzą-
dy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory 
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w for-
mie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, 
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysun-
ki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, 
ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malar-
skie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do noto-
wania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne 
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i za-
bawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sporto-
we i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji kompute-
rowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji 
tekstowych, 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 inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów kore-
spondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poli-
grafii, komputerowego przygotowania materiałów do publi-
kacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
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i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednic-
twem mediów informatycznych i nauczanie koresponden-
cyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udo-
stępnianie kursów instruktażowych wspomaganych kompu-
terowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organi-
zowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowa-
nie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi 
w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, 
filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewi-
zyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek tak-
że e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magne-
tycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audio-
wizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakre-
sie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 
42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramo-
wania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji 
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, 
Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie 
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony inter-
netowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania pro-
gramów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(210) 541300 (220) 2022 03 22
(731) SANOFI, WARSZAWA, PL
(540) (znak słowny)
(540) BIOXETIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.

(210) 541306 (220) 2022 03 22
(731) KILANOWSKA KATARZYNA KONEKTIA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK KOBUTA

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 25 Topy [odzież], Szorty [odzież], Swetry [odzież], 
Spodnie do joggingu [odzież], Skóra (Odzież ze -), Szaliki 
[odzież], Stroje ludowe [odzież], Wstawki do kostiumów kąpie-
lowych [części odzieży], Wstawki do pończoch [części odzie-
ży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki do skarpetek 
stopek [części odzieży], Wstawki do trykotów [części odzieży], 
Paski [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Odzież tre-
ningowa, Odzież tkana, Odzież wełniana, Odzież wieczoro-
wa, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia 
dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla pań, Body [odzież], Bliź-
niaki [odzież], Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia [odzież], 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], Dolne 
części ubrań [odzież], Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina 
[odzież], Fartuchy [odzież], Fulary [artykuły odzieżowe], Futra 

[odzież], Galowa odzież wieczorowa, Gabardyna [odzież], Gar-
nitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Halki [odzież], Jednoczęściowa odzież 
dla niemowląt i małych dzieci, Kapelusze papierowe [odzież], 
Kaptury [odzież], Kieszenie do odzieży, Kombinezony [odzież], 
Komplety do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież spor-
towa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Majtki dziecię-
ce [odzież], Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycz-
nych lub sanitarnych, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów 
medycznych lub sanitarnych, Maski ochronne [modna odzież], 
Maski ochronne [odzież], Mufki [odzież], Narzutki na ramiona 
[odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzch-
nia, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłop-
ców, Odzież ciążowa, Odzież do biegania, Odzież dla rowe-
rzystów, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania, Odzież 
do sztuk walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania judo, 
Odzież do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dzie-
cięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, 
Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, 
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, Odzież 
nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
Odzież niemowlęca, Odzież pluszowa, Odzież przeciwdesz-
czowa, Odzież puchowa, Odzież robocza, Odzież skórzana, 
Odzież papierowa, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wy-
jątkiem rękawic do golfa], Odzież surfingowa, Odzież taneczna, 
Odzież triatlonowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Blezery, Bikini, Akcesoria na szyję, Bie-
lizna osobista i nocna, Bandany, Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Długie kurtki, Długie kimona (nagagi), 
Damskie sukienki na uroczystości, Damskie luźne topy, Ciepłe 
rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Chusty, szale 
na głowę, Chusty plażowe, Chusty pareo.

(210) 541308 (220) 2022 03 22
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re: RZESZOW FESTIVAL

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie kom-
puterowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawni-
czej, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje 
elektroniczne, Publikacje tygodniowe ładowalne w postaci 
elektronicznej z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Publikacje drukowane, 35 Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 Usługi agencji 
prasowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Agencje 
informacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Usługi wydawnicze, Usługi repor-
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terskie, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Usługi festiwali muzycznych, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Muzycz-
ne usługi wydawnicze, 42 Interaktywne usługi hostingowe 
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się 
swoimi treściami i obrazami w trybie online, Tworzenie, uak-
tualnianie i adaptacja programów komputerowych, Projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Hosting 
portali internetowych, Projektowanie graficzne materiałów 
promocyjnych, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi.

(210) 541311 (220) 2022 03 22
(731) SAMP MAŁGORZATA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mayflies

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska.

(210) 541313 (220) 2022 03 23
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCT OF GEORGIA SUPRA

(531) 05.13.06, 05.13.11, 25.01.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 33 Wino z Gruzji.

(210) 541322 (220) 2022 03 22
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EATING POINT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administracja przedsiębiorstwa, Doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, Handel, Marketing, Pomoc w komer-
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Po-
średnictwo umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie 

usług również w ramach handlu internetowego, Pośrednic-
two umów dla osób trzecich przez skup i sprzedaż towarów 
również w ramach handlu internetowego, Prace biurowe, 
Prezentacja firm w Internecie i innych mediach, Prezentacja 
towarów w mediach komunikacji dla handlu detalicznego, 
Prowadzenie przedsiębiorstwa, Reklama w Internecie, Rekla-
ma w szczególności żywności, napojów, Systematyzacja da-
nych w bazach komputerowych, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub na-
pojów, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w od-
niesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego przez 
Internet w zakresie: artykułów spożywczych, napojów, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania 
żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami diete-
tycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z artykułami spożywczymi, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących Posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, Usługi wynajmu automatów 
do sprzedaży, Wynajem dystrybutorów automatycznych, 
39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa dań, 
w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczegól-
ności skompletowanych zestawów do natychmiastowego 
spożycia, Dostawa napojów, w szczególności alkoholowych 
oraz dostawa zestawu napojów (nie do natychmiastowego 
spożycia), Dostawa towarów tytoniowych, w szczególności 
cygar, Dostawa towarów, w szczególności produktów żyw-
nościowych i napojów (nie do natychmiastowego spoży-
cia), w szczególności paczek z produktami żywnościowymi 
i napojami (nie do natychmiastowego spożycia) i towarów 
tytoniowych, Dostawa z restauracji, mianowicie dostawa 
dań i napojów z restauracji do natychmiastowego spożycia, 
Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
napojów, Pakowanie towarów, Mianowicie produktów żyw-
nościowych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, 43 Dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygoto-
wywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, Udzielanie informacji związanych z przygotowywa-
niem żywności i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze do-
tyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cyjne, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży 
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posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Wynajem jednostek wydających ciepłe 
i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające.

(210) 541323 (220) 2022 03 23
(731) SAMBOR PIOTR FIRMA REKLAMOWA RADIO ALEX, 

Zakliczyn
(540) (znak słowny)
(540) RADIO ALEKS
(510), (511) 35 Udostępnianie miejsca na stronach interne-
towych na reklamę towarów i usług.

(210) 541326 (220) 2022 03 22
(731) NET2DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) netmedic

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, 
Oprogramowanie do aplikacji internetowych (aplikacja mobil-
na), Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
35 Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Analiza 
danych biznesowych, Publikowanie tekstów reklamowych 
i grafiki, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, Statystyczne badania rynkowe, Usługi w zakresie 
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, 
Opracowania koncepcji marketingowych, 38 Elektroniczne 
przesyłanie danych, Przesyłanie danych wykorzystywanych 
w leczeniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, Przesyłanie wiadomości, danych, 
dokumentów, w szczególności danych medycznych, doku-
mentów medycznych, diagnoz medycznych, raportów me-
dycznych, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, Usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, 42 Udostępnianie witryny 
internetowej zawierającej oprogramowanie nie do pobrania, 
Udostępnianie platformy obejmującej technologię umoż-
liwiającą użytkownikom Internetu ładowanie, przeglądanie 
i dodawanie notatek do informacji, Aktualizacja programów 
komputerowych, 44 Usługi informacji medycznej, udzielania 
informacji farmaceutycznych, Usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, preparatami me-
dycznymi i weterynaryjnymi, środkami sanitarnymi do celów 
medycznych, dietetyczną żywnością i substancjami dostoso-
wanymi do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywno-
ścią dla niemowląt, suplementami diety dla ludzi i zwierząt, 
wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego (ułatwienie pacjentom dostęp-
ności do dystrybuowanych leków).

(210) 541328 (220) 2022 03 23
(731) PTAK SPÓŁKA AKCYJNA, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA PTAK

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich 
następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, akcesoria odzieżowe, biżuteria, kosmetyki, akcesoria 
kosmetyczne, torby podróżne, walizki, torebki, produkty 
wyposażenia i dekoracji wnętrz biurowych i mieszkal-
nych, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne nieelektryczne, przybo-
ry do użytku domowego do czyszczenia, gry i zabawki, 
artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach 
lub w sklepach detalicznych, w tym w sklepach interneto-
wych albo z katalogów względnie za pośrednictwem sys-
temu telezakupów, bądź na stronach internetowych z wy-
korzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy 
użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektro-
nicznej, Usługi sklepów detalicznych obejmujące nastę-
pujące towary: odzież, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria 
odzieżowe, biżuteria, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne, 
torby podróżne, walizki, torebki, produkty wyposażenia 
i dekoracji wnętrz biurowych i mieszkalnych, przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne nieelektryczne, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, gry i zabawki, artykuły spor-
towe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, ozdoby na przy-
jęcia z tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie prowadze-
nia centrum handlowego, Administrowanie i zarządzanie 
centrami handlowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, mar-
ketingu i publicity, Rozprowadzanie próbek dla celów 
reklamowych, Usługi reklamowe, 36 Wydzierżawianie 
i wynajmowanie centrów handlowych, Wynajmowanie 
obiektów i lokali handlowych, biurowych, usługowych, 
Usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administro-
waniem nieruchomościami oraz ich obrotem, Wynajem 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Pobiera-
nie czynszu.

(210) 541338 (220) 2022 03 22
(731) MAREK SEGIT BFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Marek Segit Usługi księgowe

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, 36 Doradztwo podatkowe.
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(210) 541340 (220) 2022 03 22
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fi

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administracja przedsiębiorstwa, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Analiza za-
rządzania w biznesie, Doradztwo biznesowe w zakresie pro-
wadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo związa-
ne z zarządzaniem, Handel, Marketing, Nadzór nad zarządza-
niem działalnością gospodarczą, Pomoc w komercjalizacji 
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pośrednic-
two umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie usług 
również w ramach handlu internetowego, Pośrednictwo 
umów dla osób trzecich przez skup i sprzedaż towarów 
również w ramach handlu internetowego, Prace biurowe, 
Prezentacja firm w internecie i innych mediach, Prezentacja 
towarów w mediach komunikacji dla handlu detalicznego, 
Prowadzenie przedsiębiorstwa, Reklama w Internecie, Rekla-
ma w szczególności żywności, napojów, Skomputeryzowane 
zarządzanie danymi, Systematyzacja danych w bazach kom-
puterowych, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi bezob-
sługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywno-
ści, Usługi handlu detalicznego przez Internet w zakresie ar-
tykułów spożywczych, napojów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, Usługi konsultingowe związa-
ne z zarządzaniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi w za-
kresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi wynajmu 
automatów do sprzedaży, Usługi zarządzania biznesowego 
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania łań-
cuchem dostaw, Usługi zarządzania sprzedażą, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Zarządzanie biznesowe 
dla sklepów, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywko-
wymi, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie firmą [na rzecz 
osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarządzanie perso-
nelem, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie 
relacjami z klientami, Zarządzanie w działalności handlowej, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji persone-
lu, 36 Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie 

zarządzania inwestycjami, Zarządzanie aktywami, Zarządza-
nie aktywami i zarządzanie portfolio, Zarządzanie aktywami 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie inwestycjami, Zarzą-
dzanie kapitałem, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa dań, 
w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczegól-
ności skompletowanych zestawów do natychmiastowego 
spożycia, Dostawa napojów w szczególności alkoholowych 
oraz dostawa zestawu napojów (nie do natychmiastowego 
spożycia), Dostawa towarów tytoniowych, w szczególności 
cygar, Dostawa towarów, w szczególności produktów żyw-
nościowych i napojów (nie do natychmiastowego spoży-
cia), w szczególności paczek z produktami żywnościowymi 
i napojami (nie do natychmiastowego spożycia) i towarów 
tytoniowych, Dostawa z restauracji mianowicie dostawa 
dań i napojów z restauracji do natychmiastowego spożycia, 
Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
napojów, Pakowanie towarów, mianowicie produktów żyw-
nościowych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, 43 Dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacje i do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Katering 
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obej-
mujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cyjne, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Wynajem jednostek wydających ciepłe 
i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające.

(210) 541345 (220) 2022 03 22
(731) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SULEJOWIE, Sulejów
(540) (znak słowny)
(540) ZESPÓŁ LUDOWY „PILICZANIE”
(510), (511) 41 Koncertowanie, występy artystyczne.

(210) 541348 (220) 2022 03 22
(731) BUBAK DAMIAN AITRONIC, Zagaje Smrokowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) aitronic

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Urządzenia do nauczania, Urządzenia do zdal-
nego sterowania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Kom-
putery pokładowe, Urządzenia do automatycznego kie-
rowania do pojazdów, Publikacje elektroniczne, Programy 
komputerowe, Obwody drukowane, Elektryczne urządzenia 
pomiarowe, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, Urządzenia i przy-
rządy do ważenia, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Usługi instrukta-
żowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Po-
kazy [do celów szkoleniowych], Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Organizowanie i prowadzanie sympozjów 
naukowych, Publikacja prac naukowych, Usługi nauki na od-
ległość świadczone online, 42 Badania w dziedzinie nauki 
prowadzone przez inżynierów, Oceny w dziedzinie nauki 
wykonywane przez inżynierów, Oszacowania w dziedzinie 
nauki wykonywane przez inżynierów, Doradztwo naukowe, 
Analiza naukowa, Usługi naukowe i technologiczne, Badania 
i rozwój w zakresie nauki, Pisanie programów komputero-
wych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobil-
nych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), 
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Oprogra-
mowanie komputerowe (Instalacje -), Prace badawczo-roz-
wojowe dla osób trzecich, Badania w dziedzinie fizyki, Bada-
nia w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, Badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania systemów 
elektronicznych, Badania w dziedzinie technologii przetwa-
rzania danych.

(210) 541351 (220) 2022 03 22
(731) FLORIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Florimed
(510), (511) 44 Usługi lekarskie.

(210) 541355 (220) 2022 03 23
(731) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA 

KANDEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGNIS

(531) 13.01.25, 27.05.01
(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece galanteryjne, 
Świece zapachowe, Świece herbaciane, Świece choinkowe, 
Świece liturgiczne, Świece ogrodowe, Świece pływające, Zni-
cze nagrobne, nieelektryczne, Wkłady do zniczy.

(210) 541357 (220) 2022 03 23
(731) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SWAWOLE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje 
do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciała, Żele do twa-
rzy i do ciała, Pianki do twarzy i do ciała, Oliwki i balsamy 
do skóry, Środki do mycia i pielęgnacji stóp, Mydła, Środ-
ki do mycia i kąpieli, Środki do mycia i pielęgnacji włosów, 
Szampony, Balsamy do włosów, Odżywki do włosów, Kre-
my do włosów, Emulsje do włosów, Płyny do włosów, Żele 
do włosów, Pianki do włosów, Środki perfumeryjne, Perfumy, 
Wody toaletowe i kolońskie, Olejki eteryczne, Dezodoranty 
osobiste i antyperspiranty, Środki do makijażu i demakijażu, 
Fluidy, Środki do pielęgnacji i malowania ust, Środki do pielę-
gnacji i malowania paznokci, Środki do higieny intymnej za-
warte w tej klasie, Środki do opalania i chroniące przed pro-
mieniowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania, 
Preparaty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry do kąpieli, 
Pudry higieniczne zawarte w tej klasie, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, 
Pianki do golenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, Za-
pachy do wnętrz i samochodów, Preparaty do czyszczenia 
do celów higieny osobistej, Zestawy kosmetyków, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi oraz czyszczącymi, 
5 Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposaże-
niem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki 
pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, 
Plastry, Bandaże opatrunkowe, Preparaty farmaceutyczne 
do uśmierzania skutków ukąszeń pasożytów zewnętrznych 
człowieka i zwierząt, pajęczaków, owadów, Środki odstra-
szające pasożyty zewnętrzne człowieka i zwierząt, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny, żele, proszki, 
mydła do dezynfekcji rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i prze-
ciwdrobnoustrojowe środki do mycia rąk, Chusteczki na-
sączone płynami do dezynfekcji, Środki odkażające, w tym 
środki odkażające w postaci żelów, płynów, proszków, my-
deł 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, Suplementy diety, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Dodatki do żywności do celów niemedycz-
nych, Suplementy diety wspomagające odchudzanie, Su-
plementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, 
włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji, Herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, Produkty i preparaty lecznicze do pie-
lęgnacji skóry, Kremy do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, Emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
Oliwki i balsamy lecznicze, Produkty lecznicze do stóp, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do zwalczania 
pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków, 
owadów i innych.
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(210) 541365 (220) 2022 03 24
(731) WINKLER ŁUKASZ AVIS MEDICL, Sułkowice Pierwsze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plumeri

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 24 Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia, Tek-
stylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia 
w postaci akcesoriów okiennych, Tekstylia wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym.

(210) 541367 (220) 2022 03 23
(731) MEBEL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 12.01.01, 12.01.16, 12.01.17, 12.01.19, 
13.01.06, 13.01.11, 13.01.12

(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 541369 (220) 2022 03 23
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo designed for glo Tobacco Twist

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby tyto-
niowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Wszyst-
kie do podgrzewania, ale nie do spalania, Artykuły dla palaczy, 
Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania tytoniu.

(210) 541370 (220) 2022 03 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePUCHAR POLSKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.24, 24.01.09
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, Usługi promocji 
zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, Usługi pozy-
skiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz 
danych, Usługi zarządzania plikami komputerowymi, Usługi 
rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń 
reklamowych, usługi powielania dokumentów, Usługi rekla-
my radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi organizowania targów handlowych lub 
reklamowych, Usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, 
Usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 Transmi-
sja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, 41 Usługi: organizowa-
nia i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, 
zawodów e-sportowych, imprez w zakresie sportów elektro-
nicznych, Organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmo-
wania stadionów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do spor-
tów elektronicznych, Usługi wydawnicze, Usługi kasyn, 
Usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, Usługi 
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, Usługi in-
formacji o rekreacji, imprezach sportowych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Prezentowanie progra-
mów telewizyjnych, Usługi montażu programów radiowych 
i telewizyjnych, Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Publikacje multimedialne, 42 Zarządzanie portalem interne-
towym, Usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania 
portali internetowych.

(210) 541371 (220) 2022 03 23
(731) MALYSH SERHIY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) finconsult

(531) 27.05.05, 26.04.01, 26.01.01, 26.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, 42 Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych.

(210) 541377 (220) 2022 03 24
(731) ROMANOWSKI LESZEK FORMY UŻYTKOWE, Szyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSZE PIEKARNIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 08.01.01, 08.01.03, 26.11.12
(510), (511) 30 Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dże-
mem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Ciasteczka 
solone, Ciastka serowe, Słodkie babeczki Panettone, Słod-
kie bułki, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów me-
dycznych), Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Chleb bezdrożdżowy, 
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Chleb bezglutenowy, Chleb chrupki, Chleb czosnkowy, 
Chleb i bułki, Chleb razowy, Chleb słodowy z owocami, 
Chleb wielozbożowy, Chleb z przyprawami, Chleb z ziar-
nami soi, Chleb żytni, Grube paluszki chlebowe, Świeży 
chleb, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z na-
dzieniem, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, Bułeczki słodkie, 
Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną cze-
koladą, Drożdżowe bułeczki, Słodkie bułeczki, Croissant 
[rogaliki z ciasta francuskiego], Rogaliki, Wyroby piekarni-
cze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Mięk-
kie precle.

(210) 541379 (220) 2022 03 23
(731) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ePuchar Polski PZPN
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, Usługi promo-
cji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, Usługi 
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, Usługi zarządzania plikami komputerowymi, 
Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz 
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, 
Usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi organizowania targów 
handlowych lub reklamowych, Usługi zarządzania zbio-
rami informatycznymi, Usługi wypożyczania materia-
łów reklamowych, 38 Transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, Transmisja imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, 41 Usługi: organizowania i prowadzenia 
konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, zawodów e-
-sportowych, imprez w zakresie sportów elektronicznych, 
Organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania 
stadionów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów 
elektronicznych, Usługi wydawnicze, Usługi kasyn, Usłu-
gi organizowania loterii oraz gier hazardowych, Usługi 
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, Usługi 
informacji o rekreacji, imprezach sportowych, Produkcja 
programów telewizyjnych i radiowych, Prezentowanie 
programów telewizyjnych, Usługi montażu programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Publikacje multimedialne, 42 Zarzą-
dzanie portalem internetowym, Usługi tworzenia, utrzy-
mywania, opracowywania portali internetowych.

(210) 541385 (220) 2022 03 24
(731) KOWALCZUK GRZEGORZ, Krasnobród
(540) (znak słowny)
(540) Kowal Lures by Grzegorz Kowalczuk
(510), (511) 28 Przynęty wędkarskie, Sprzęt wędkarski, Przy-
bory wędkarskie, Artykuły wędkarskie.

(210) 541386 (220) 2022 03 24
(731) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, po-
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, Nagrania filmów i programów telewizyj-
nych, Nagrania obrazu, dźwięku lub muzyki, Publikacje elek-
troniczne do pobrania dostarczane online z baz danych lub 
z Internetu, Publikacje elektroniczne na nośnikach, Aplikacje 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały dydaktycz-
ne, 35 Usługi sprzedaży artykułów medycznych i leczniczych, 
w tym leków, Usługi sprzedaży kosmetyków, Usługi sprzedaży 
aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznic-
twie i szpitalnictwie, 36 Usługi zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Usługi zarządzania wynajmowaniem nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w nieruchomości, 39 Usługi 
transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy i między-
narodowy, przewóz chorych, usługi pogotowia do nagłych 
wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdro-
wia i profilaktyki zdrowotnej, Usługi edukacyjne dotyczące 
farmacji, Organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji 
i zjazdów w celach edukacyjnych i szkoleniowych, Usługi w za-
kresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medy-
cyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Kursy specjalizacyjne 
dla onkologów, Prowadzenie i organizowanie seminariów 
i sympozjów w dziedzinie onkologii, 42 Usługi prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 
Badania laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania na-
ukowe, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie 
chorób nowotworowych, 44 Usługi medyczne, Usługi szpi-
tali i klinik medycznych, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, 
Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie 
placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjentami 
hospitalizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie badań 
przesiewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondy-
cji, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie 
usług medycznych.

(210) 541395 (220) 2022 03 24
(731) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Euro Express Elixir
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe świad-
czone za pomocą środków elektronicznych, Usługi finanso-
we świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, Elektroniczne transakcje pieniężne, Obsługa płat-
ności, Organizowanie transferu pieniędzy, Przelewy pienięż-
ne, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Usługi w za-
kresie przelewów walutowych, Usługi transakcji finansowych  
online, Wymiana i przelew środków pieniężnych, Usługi wa-
lutowe, Usługi związane z kartami kredytowymi i kartami 
płatniczymi, 38 Usługi transmisji danych, Elektroniczna trans-
misja wiadomości, danych i dokumentów, Usługi w zakresie 
elektronicznego przesyłania dokumentów, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych.

(210) 541398 (220) 2022 03 24
(731) KONSTAŃCZAK MIROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SWisSMISS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do ciała [kosmetyki], Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Środki do czyszczenia zębów w formie 
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gumy do żucia, Kremy do ciała, Kremy do mycia, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do skóry, Kre-
my do włosów, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy 
kosmetyczne, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki 
do włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze płyny do włosów, Odżywki do włosów, Olejek do wło-
sów, Płyny do włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Serum do włosów, Szampon do włosów, Żele do włosów, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej, Płyny do płukania jamy ustnej, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Pasta do zębów, 5 Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Zioła lecznicze, Balsa-
my do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Konopie indyjskie do celów medycznych, 
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, Herbata ziołowa [napoje 
lecznicze], Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kremy 
ziołowe do celów medycznych, Lecznicze napary ziołowe, 
Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Leki zio-
łowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego, Napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, Preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, Suplementy ziołowe, Suplementy zioło-
we w płynie, Antybiotyki, Nalewki do celów medycznych, 
Guma do żucia do celów medycznych, Guma do żucia od-
świeżająca oddech do celów leczniczych, Lecznicza guma 
do żucia, Miętowa guma do żucia do celów medycznych, 
Lecznicze napoje mineralne, Napoje witaminizowane, Na-
poje z dodatkami dietetycznymi, Kremy do ciała do użytku 
farmaceutycznego, Kremy do użytku dermatologicznego, 
Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze 
do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze 
kremy do skóry, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji włosów, Cukierki do celów leczniczych, 
Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów 
medycznych, Żelki witaminowe, Lekarstwa, Suplementy 
diety, Zioła do palenia do celów medycznych, Marihuana 
do celów medycznych, Lecznicze płyny do płukania ust, 
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust, 
Płyny lecznicze do płukania ust, Musujące tabletki witami-
nowe, Tabletki witaminowe.

(210) 541401 (220) 2022 03 24
(731) HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clean &GO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.15, 26.13.25
(510), (511) 11 Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odka-
żania, Aparaty do sterylizacji.

(210) 541402 (220) 2022 03 24
(731) GRABANOWSKI DAWID, Rożno-Parcele
(540) (znak słowny)

(540) MOTZNY
(510), (511) 37 Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, 42 Doradztwo projektowe, Do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradz-
two w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradz-
two w zakresie projektów architektonicznych i budowla-
nych, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Oceny techniczne 
związane z projektowaniem, Opracowanie projektów 
technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowywa-
nie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów 
technicznych, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Planowanie projektów tech-
nicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie projektów 
technicznych, Planowanie [projektowanie] biurowców 
wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] budynków, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budow-
lane, Projektowanie budynków, Projektowanie centrów 
handlowych, Projektowanie budynków przemysłowych, 
Projektowanie budynków opieki zdrowotnej, Projekto-
wanie budynków o kontrolowanym środowisku, Projek-
towanie hoteli, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
obiektów biznesowych, Projektowanie obiektów sporto-
wych, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzen-
nych, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon-
strukcji, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, 
Usługi opracowywania projektów technicznych, Usługi 
planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi planowania [projektowania] 
klubów, Usługi projektowania, Usługi w zakresie projekto-
wania budynków, Usługi w zakresie projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, 
Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi 
w zakresie projektowania komercyjnego, Projektowanie 
elewacji, Projektowanie fasad.

(210) 541408 (220) 2022 03 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO 

- HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB BETON

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 19 Beton, Beton syntetyczny, Beton zbrojony, 
Beton do odlewania, Beton gotowy do użycia, Beton ognio-
trwały, Beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie 
inżynierii lądowej, Beton samopoziomujący do użytku w bu-
downictwie, Zaprawy budowlane, Mieszanki cementowe, 
Bloczki betonowe, Słupy betonowe.

(210) 541409 (220) 2022 03 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO 

- HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finanso-
wania projektów budowlanych, Zarządzanie finansowe pro-
jektami budowlanymi, Inwestowanie w nieruchomości, In-
westycje finansowe, 37 Budownictwo, Budownictwo miesz-
kaniowe, Konsultacje budowlane, Doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana.

(210) 541413 (220) 2022 03 25
(731) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY 

SCIENTIA EDUCATIO ET USUS

(531) 03.04.11, 26.01.15, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Bro-
szury, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, Dru-
kowane ulotki informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, 
Emblematy papierowe, Fotografie, Indeksy, skorowidze, Kalen-
darze, Kartki okolicznościowe, Karty pocztowe, Materiały szko-
leniowe i dydaktyczne, Publikacje drukowane, Proporczyki z pa-
pieru, Papierowe identyfikatory imienne, Zakładki, Zaproszenia, 
35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej (consulting), Pro-
mocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz 
wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowanie targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw 
do celów działalności gospodarczej, Organizowanie prezen-
tacji w celach biznesowych, 41 Wyższe uczelnie [edukacja], 
Nauczanie, Kształcenie, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Informacja o edukacji, Organizowanie szkoleń, Orga-
nizowanie kursów, Organizowanie warsztatów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie kongresów, Organizowanie semi-
nariów, Organizowanie sympozjów, Organizowanie zjazdów, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organi-
zowanie obozów sportowych, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych edukacji, Wypożyczanie książek i czasopism, 42 Badania 
naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, Doradztwo naukowe, 
Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Analizy przemy-
słowe i usługi badawcze, Przeprowadzanie doświadczeń prze-
mysłowych, Projektowanie naukowe i technologiczne, Usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, Wynajem sprzętu na-
ukowego i technologicznego, Projektowanie i opracowywanie 
systemów komputerowych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 541414 (220) 2022 03 24
(731) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) CANACEUM
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 5 Suplementy diety z konopi, produkty farmaceu-
tyczne i weterynaryjne z konopi, 10 Aparaty i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
29 Nasiona konopi włóknistej (siewnej) spożywcze, Olej z ko-
nopi włóknistej (siewnej), Przekąski na bazie konopi włók-
nistej (siewnej), Tłuszcze z konopi włóknistej (siewnej), Wy-
ciągi z konopi włóknistej (siewnej) dla celów spożywczych, 
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: 
kosmetyki, olejki lecznicze, przenośne etui do ładowania 
papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrządy 
do pomiaru wagi, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, 
zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny [bibuła], młynki nie-
elektryczne, oleje jadalne, zioła suszone, słodycze czekolado-
we, nasiona roślin, smoła tytoniowa do użytku w papiero-
sach elektronicznych, waporyzalory do bezdymnych papie-
rosów, waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego, 
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aro-
maty i płyny do nich. lufki do papierosów, fajki, elektroniczne 
fajki do tytoniu, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe.

(210) 541416 (220) 2022 03 25
(731) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY

(531) 07.03.02, 07.03.25, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, 
Broszury, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane foldery infor-
macyjne, Emblematy papierowe, Fotografie, Indeksy, skoro-
widze, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty pocztowe, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Publikacje drukowane, 
Proporczyki z papieru, Papierowe identyfikatory imienne, 
Zakładki, Zaproszenia, 35 Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-roz-
wojowych oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Or-
ganizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, 
Organizowanie wystaw do celów działalności gospodarczej, 
Organizowanie prezentacji w celach biznesowych, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
41 Wyższe uczelnie [edukacja], Nauczanie, Kształcenie, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Informacja 
o edukacji, Organizowanie szkoleń, Organizowanie kursów, 
Organizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Or-
ganizowanie kongresów, Organizowanie seminariów, Orga-
nizowanie sympozjów, Organizowanie zjazdów, Organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organi-



86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2022

zowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie obozów sportowych, Publikowanie książek i recenzji, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Wypożyczanie książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, 42 Badania naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Doradztwo naukowe, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, 
Projektowanie naukowe i technologiczne, Usługi świadczo-
ne przez laboratoria naukowe, Wynajem sprzętu naukowego 
i technologicznego, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów komputerowych, Przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie sal 
na zebrania.

(210) 541419 (220) 2022 03 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO 

- HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY

(531) 26.13.25, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich, 
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie nieruchomości, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finanso-
wania projektów budowlanych, Zarządzanie finansowe pro-
jektami budowlanymi, Inwestowanie w nieruchomości, In-
westycje finansowe, 37 Budownictwo, Budownictwo miesz-
kaniowe, Konsultacje budowlane, Doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana.

(210) 541429 (220) 2022 03 25
(731) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) TRUPEK
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo, 33 Alkohole 
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
Wódka, Likiery, Gorzkie nalewki, Whisky, Brandy, Rum, Dżin, 
Miód pitny, Wino, Wino musujące.

(210) 541431 (220) 2022 03 25
(731) DOMNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOMNEO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towa-
rów: silikony, kleje do tapetowania, impregnaty do zewnętrz-
nych powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], farby, 
lakiery, farby wewnętrzne, farby kolorowe, testery farb, far-
by białe, farby do kuchni i łazienek, emalie [lakiery], powłoki 
w sprayu [farby], preparaty do impregnacji wodoodpornej 
[farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem 
chemikaliów], mieszanki uszczelniające [farby i oleje], barw-
niki, metalowe stelaże do urządzeń sanitarnych, rury i rurki 

metalowe, metalowe rury rozgałęzione, metalowe złączki 
do rur, metalowe tuleje do rur, metalowe wsporniki do rur, 
zaworów i bramek z metalu (inne niż części maszyn), metalo-
we zawory pływakowe do rurociągów, przewody do dystry-
bucji i odprowadzania wody, armatura i kształtki metalowe, 
elementy i szyny mocujące metalowe do montażu urządzeń 
sanitarnych, metalowe syfony kanalizacyjne, metalowe rury 
odpływowe, metalowe kratki odpływowe, odpływy me-
talowe, podłogowe kanały odpływowe metalowe, złączki 
metalowe do rur, rury metalowe wodociągowe, rury meta-
lowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż części ma-
szyn, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych, 
metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe ste-
laże podtynkowe do misek sedesowych, pisuarów i ich spłu-
czek, metalowe kratki wentylacyjne, przewody wentylacyjne 
z metalu, metalowe listwy przypodłogowe, listwy metalo-
we, belki metalowe, młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, młynki do odpadów, wagi kuchenne, baterie: umy-
walkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, 
bidetowe, bidety, brodziki prysznicowe, umywalki, wanny 
do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, 
kabiny hydromasażowe, kabiny natryskowe, natryski, pryszni-
ce, dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, 
wodotryski ozdobne, krany, zawory kurkowe kanalizacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednic-
twem sieci Internet, następujących towarów: zawory zamy-
kające i regulacyjne, przyciski do zaworów spłukujących, za-
wory spłukujące, instalacje i urządzenia do kąpieli, sanitarne 
instalacje i aparatura, miski klozetowe, pisuary, sedesy, deski 
sedesowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępo-
wych, urządzenia kompaktowe zestawione z miski ustępo-
wej i spłuczki ceramicznej, postumenty, półpostumenty, 
suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, 
zlewozmywaki, zlewy, spłuczki ustępowe, spłuczki do pi-
suarów, prysznice, kabiny prysznicowe, drzwi prysznicowe, 
ścianki prysznicowe, zestawy prysznicowe, deszczownice, 
panele prysznicowe, słuchawki prysznicowe, drążki i uchwy-
ty prysznicowe, węże prysznicowe, prysznic - akcesoria, 
kabiny z hydromasażem, kabiny prysznicowe - akcesoria, 
wanny, wanny prostokątne, wanny wolnostojące, wanny 
narożne, wanny z hydromasażem, wanny okrągłe i owalne, 
parawany nawannowe, obudowy do wanien, wanny - akce-
soria, brodziki, brodziki prostokątne, brodziki kwadratowe, 
brodziki półokrągłe, odpływy liniowe prysznicowe, syfony 
do brodzików, obudowy do brodzików, brodziki - akcesoria, 
ubikacje/toalety, miski WC, kompakty WC, zestawy podtyn-
kowe, deski sedesowe, toalety i deski myjące, spłuczki, ak-
cesoria - ceramika sanitarna, rozdrabniacze i pompy do WC, 
umywalki i zlewy, postumenty, półpostumenty, zlewozmy-
waki ceramiczne, zlewozmywaki granitowe, zlewozmywaki 
stalowe, zlewozmywaki z baterią, zlewy - akcesoria, grzejniki 
łazienkowe, grzejniki pokojowe, podgrzewacze wody, kotły 
C.O., grzejniki - akcesoria, zasobniki ciepłej wody, zestawy 
kocioł + zasobnik, regulatory i sterowniki, wyposażenie ko-
tłowni, kotły C.O. - akcesoria, kotły C.O. - systemy kominowe, 
grzejniki konwektorowe, promienniki, panele grzewcze, folie 
grzewcze, maty grzewcze, wentylatory kanałowe, sterowniki 
termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi 
zaworów [części instalacji grzewczych], Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Inter-
net, następujących towarów: okapy kuchenne, uzdatnianie 
powietrza, oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, 
nawilżacze powietrza, stacje pogody, źródła światła, żarów-
ki LED, żarówki halogenowe, żarówki tradycyjne, taśmy LED, 
akcesoria do źródeł światła, oświetlenie zewnętrzne, kinkiety 
zewnętrzne, lampy najazdowe i gruntowe, lampy sufitowe 
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zewnętrzne, lampy stojące zewnętrzne, akcesoria do lamp 
zewnętrznych, lampy wewnętrzne, lampy wiszące, plafony, 
kinkiety, lampy stołowe, lampy stojące, lampy podsufitowe, 
lampy świąteczne, lampy do zabudowy, systemy linkowe 
i szynowe, lampy meblowe, lampy przypodłogowe, lampy 
biurkowe, akcesoria do lamp, pędzle, narzędzia malarskie, 
pędzle płaskie, okrągłe, zestawy, wałki malarskie i akcesoria, 
wkłady do wałków, wałki, uchwyty i kije do wałków, giętkie 
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz 
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 
złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemeta-
lowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe 
niemetalowe, szklane (włókno -) do izolacji, rury sztywne 
i zawory do nich, niemetalowe, odpływy niemetalowe, pod-
łogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów nieme-
talowych, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, 
przewody wentylacyjne nie z metalu, panele podłogowe, 
panele laminowane, panele winylowe, podkłady pod panele 
i deski, listwy przypodłogowe, listwy progowe i dylatacyjne, 
płytki ścienne, podłogowe i elewacyjne, płytki podłogowe, 
ceramika, klinkier, gres, kamień naturalny, płytki ścienne, płyt-
ki uniwersalne, płytki elewacyjne, akcesoria do płytek, kleje 
i zaprawy klejowe, fugi, kasetony sufitowe z materiałów nie-
metalowych, ścienne okładziny niemetalowe dla budownic-
twa, belki, meble łazienkowe, szafki i półki do łazienek, szafki 
ścienne, szafki boczne i wysokie, szafki bazowe z szufladami 
i panele do nich, szafki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: toaletki i stojaki z sukna, lustra, szafy z lustrami, ramy 
do luster i obrazów, uchwyty na lustra, uchwyty niemetalo-
we, pokrętła, haki i pręty, uchwyty do wanny, niemetalowe, 
dozowniki stałe niemetalowe do ręczników, drzwiczki i nóżki 
do mebli, drzwi przesuwne do mebli, zawiasy niemetalowe 
do mebli, skrzynie i pojemniki niemetalowe, karnisze i haki 
do zasłon, haki niemetalowe do wieszania odzieży, kosze nie-
metalowe, parawany, części i wyposażenie do któregokol-
wiek z uprzednio wymienionych towarów, szczotki i uchwy-
ty na szczotki WC, mydelniczki, dozowniki mydła, dozowniki 
i uchwyty do papieru toaletowego, uchwyty do rolek pa-
pieru, uchwyty do ręczników, pudełka metalowe dozujące 
ręczniki papierowe, uchwyty do gąbek, kubły na śmieci, su-
szarki do bielizny, stojaki do suszenia prania, wieszaki na ręcz-
niki, wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, uchwyty 
na szczoteczki do zębów, uchwyty na kubki na szczoteczki 
do zębów, kubki na szczoteczki do zębów, kosze na śmieci, 
elementy i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, de-
ski do krojenia [kuchnia], dozowniki do płynów, pędzle tape-
ciarskie, tapety, tapety i bordiury, tapety dekoracyjne, tapety 
do malowania, fototapety, bordery tapetowe, 42 Doradztwo 
projektowe, Doradztwo i projektowanie w zakresie architek-
tury oraz stylizacji wnętrz, Wykonywanie wizualizacji łazienki, 
Wykonywanie poglądowego szkicu pomieszczenia, którego 
dotyczy wizualizacja.

(210) 541434 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERBERYS suplement diety slim

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów me-
dycznych, zioła lecznicze, kapsułki odchudzające, dodatki 
dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecz-
nictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami die-
tetycznymi, preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspo-
magające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, 
wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone 
dla zwierząt.

(210) 541451 (220) 2022 03 25
(731) EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFE LEGEND

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Ekspresy do kawy (Elektryczne -), 21 Ekspresy 
do kawy, nieelektryczne, 30 Kawa, Koncentraty kawy, Mie-
szanki kawowe, 43 Usługi kawiarni.

(210) 541453 (220) 2022 03 25
(731) DUSZA NATALIA GYM HERO, Trzciana
(540) (znak słowny)
(540) GYM HERO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych.

(210) 541454 (220) 2022 03 25
(731) JARMOŁOWICZ-KULIŃSKA ANGELIKA  

GABINET PSYCHOTERAPII, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EIDOS

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie warsztatów, 
kursów i seminariów w zakresie psychologii i psychoterapii, Or-
ganizacja i prowadzenie szkoleń w dziedzinie psychologii i psy-
choterapii, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce 
psychologii i psychoterapii, 44 Usługi psychologów, Opieka 
psychologiczna, Usługi psychoterapeuty, Psychoterapia.
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(210) 541464 (220) 2022 03 26
(731) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ORION, 
Kłobuck

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apiciasto

(531) 03.13.05, 27.05.01
(510), (511) 31 Preparaty na pokarm dla pszczół, pokarm dla 
pszczół.

(210) 541465 (220) 2022 03 26
(731) KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ORION, 
Kłobuck

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apifood

(531) 03.13.05, 27.05.01
(510), (511) 31 Preparaty na pokarm dla pszczół, pokarm dla 
pszczół.

(210) 541469 (220) 2022 03 26
(731) PAKUŁA ROBERT PROXIMUS, Wieszowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPPP PROXIMUS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble.

(210) 541496 (220) 2022 03 28
(731) SŁUPSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Senior w Koronie
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne, Higie-
na i pielęgnacja urody istot ludzkich, 45 Usługi prawne, Usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia.

(210) 541497 (220) 2022 03 28
(731) RO-SZ DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) COVERdent
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 541500 (220) 2022 03 28
(731) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) balneokosmetyk
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 Prepa-
raty i artykuły higieniczne.

(210) 541505 (220) 2022 03 28
(731) SOBOŃ PATRYCJA, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSIEGOVA

(531) 26.01.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, 
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunko-
wość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradz-
two z zakresu księgowości, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicz-
nego transferu funduszy, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Skomputeryzowana księgowość, Usługi kon-
sultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Doradztwo i informacja 
dotycząca rachunkowości, Doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachun-
kowość], Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowo-
ści, Rachunkowość, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość w zakresie 
zarządzania kosztami, Skomputeryzowana rachunkowość, 
Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachun-
kowość], Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usłu-
gi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, Zarzą-
dzanie rachunkowością, Usługi księgowe związane ze ścią-
ganiem należności.

(210) 541507 (220) 2022 03 29
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Działania obejmujące najem komercyjny 
i krótkoterminowy, zarządzanie nieruchomościami, wy-
najmowania powierzchni biurowych jako nieruchomości, 
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wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje 
nieruchomości, administrowanie nieruchomości, dzierżawa 
majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie majątkiem 
nieruchomym, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe, pośrednictwo finansowe.

(210) 541511 (220) 2022 03 29
(731) MROZIŃSKI ŁUKASZ FIRMA PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWA CURANT /F.P.H.U. CURANT/, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTOVO PODMIOT MEDYCZNY

(531) 26.11.09, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, Udostępnianie elektronicznych połączeń 
wideo, 44 Usługi farmaceutyczne, Usługi doradcze i infor-
macyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związa-
ne z produktami farmaceutycznymi, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Usługi telemedyczne, 
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez tele-
fon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekar-
skich na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia.

(210) 541526 (220) 2022 03 29
(731) SUŁOWSKI KRZYSZTOF, Drzewce Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMU TAGUNA

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, 41 Publikowanie tekstów i obra-
zów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych.

(210) 541544 (220) 2022 03 30
(731) GETSALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żołędowo
(540) (znak słowny)

(540) Crazy Coral
(510), (511) 21 Akwaria, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akwarystyki morskiej, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akwarystyki morskiej, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów do akwariów morskich, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów do akwariów morskich, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie koralowców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie koralowców, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie bezkręgowców, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie bezkręgowców, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie ryb morskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ryb morskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokarmu 
dla zwierząt akwariowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie pokarmu dla zwierząt akwariowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie hydrauliki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie hydrauliki, 44 Usługi hodowli koralowców, Usługi 
w zakresie akwarystyki morskiej, Usługi w zakresie zakładania, 
utrzymania i konserwacji akwariów morskich.

(210) 541552 (220) 2022 03 30
(731) KREŃSKA-CHMIELEWSKA MARTA INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALMA KLINIKA TERAPII

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 44 Psychiatria, Psychoterapia, Fizjoterapia, Am-
bulatoryjna opieka medyczna, Opieka medyczna i zdrowot-
na, Opieka pielęgniarska (Medyczna -), Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Pomoc medyczna, 
Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psycho-
logiczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego lecze-
nia dolegliwości medycznych, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Konsultacje psychologiczne, Leczenie 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psy-
chologiczne, Muzykoterapia w celach fizycznych, psycholo-
gicznych i kognitywnych, Poradnictwo psychologiczne dla 
personelu, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen 
i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do ce-
lów medycznych, Sporządzanie raportów psychologicz-
nych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Usługi psychologów, Usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, 
Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi poradnictwa 
psychologicznego w zakresie sportu, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego, Usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, Konsultacje psychiatryczne, Testy psychiatryczne, 
Usługi psychiatryczne, Porady i doradztwo w zakresie stylu 
życia do celów medycznych, Porady medyczne dla osób nie-
pełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii.



90 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT16/2022

(210) 541560 (220) 2022 03 30
(731) FUNDACJA SPORTPLUS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) night runners

(531) 29.01.14, 01.07.06, 02.01.16, 27.05.01, 25.05.01, 02.01.08
(510), (511) 25 Odzież, 28 Sprzęt sportowy, 41 Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych.

(210) 541683 (220) 2022 04 05
(731) MIŚTA SŁAWOMIR AMINOLAND, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMINOPHARM PREMIUM SUPPLEMENTS

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08, 
29.01.11

(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety.

(210) 541707 (220) 2022 04 06
(731) SZNAJDER RENATA RISORIUS STOMATOLOGIA, 

Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Risorius
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi 
kliniki dentystycznej, Konsultacje dentystyczne, Pomoc sto-
matologiczna, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi ortodon-
tyczne, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi stomatolo-
giczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologicz-
ne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie me-
dycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania 
zębów, Usługi czyszczenia zębów, Stomatologia kosmetyczna.

(210) 541717 (220) 2022 04 06
(731) ENEROO MATEUSZ GROBELNY SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eneroo drewno dla budownictwa

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 19 Materiały budowlane z drewna, Materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztuczne-
go drewna.

(210) 541744 (220) 2022 04 07
(731) MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 40 Usługi technika dentystycznego, 44 Usługi 
protetyki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakre-
sie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie 
chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie 
fluoryzacji zębów.

(210) 541750 (220) 2022 04 07
(731) ŻELAZNY PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kopalnia SZTUKA FUTBOLU

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, 16 Drukowa-
ne książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Komiksy 
[książki], Książki, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 32 Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 41 Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.

(210) 541778 (220) 2022 04 08
(731) SKRZYPCZYK OLIWIA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Vinyl String Quartet
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania na ta-
śmach, Muzyczne nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrania 
audio i wideo, Nagrania dźwiękowe, Nagrania muzyczne, 
41 Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, 
Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycz-
nych, Występy zespołów muzycznych na żywo.

(210) 541797 (220) 2022 04 08
(731) KUŚ MARCIN, Wambierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASAŻ KIKO MARCIN KUŚ
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(531) 01.15.23, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.13
(510), (511) 44 Masaż.

(210) 541818 (220) 2022 04 09
(731) MWT SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mwt SOLUTIONS

(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 541819 (220) 2022 04 09
(731) CZARNOCKI HUBERT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Made In Future

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
26.11.01, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 
26.04.18, 26.04.22, 29.01.13

(510), (511) 35 Doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, Administrowanie dotyczące marke-
tingu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania 
marketingowego, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi marketingowe, Usługi konsultingowe w zakre-
sie marketingu internetowego, Usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, Usługi agencji marketingo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Roz-
wój planu marketingowego, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Reklama i marke-
ting, Przygotowywanie planów marketingowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, Porady w zakre-
sie marketingu, Pomoc w zakresie marketingu, Planowanie 
strategii marketingowych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Marketing internetowy, Marketing cyfro-
wy, Kampanie marketingowe, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

1 538357, 539900, 540189, 540672, 541005, 541007

3 537994, 539123, 539334, 539338, 539340, 539484, 539579, 539668, 539772, 539931, 540189, 540672, 540893, 
541154, 541160, 541357, 541398, 541414, 541500

4 539668, 541355

5 534629, 535931, 537994, 538134, 539169, 539170, 539484, 539668, 539931, 540379, 540380, 541005, 541007, 
541300, 541357, 541398, 541414, 541434, 541497, 541500, 541683

6 539142, 540295

7 532867, 538577

8 539668, 539931, 540893, 541154

9 522002, 525287, 529580, 529581, 529590, 535937, 537264, 538357, 538759, 539177, 539179, 539184, 539668, 
540018, 540294, 540295, 540621, 540622, 540623, 540668, 540682, 540821, 540834, 540893, 540993, 541001, 
541217, 541218, 541228, 541293, 541295, 541297, 541299, 541308, 541326, 541348, 541386, 541750, 541778

10 539170, 540993, 541028, 541029, 541160, 541414

11 540834, 540961, 541138, 541401, 541451

12 540189, 540708, 540761, 540834, 540909

14 539668, 540018

16 529580, 529581, 529587, 529588, 529590, 535836, 535937, 538577, 539177, 539179, 539534, 539537, 539579, 
539668, 539931, 540189, 540379, 540380, 540688, 541217, 541218, 541293, 541295, 541297, 541299, 541308, 
541386, 541413, 541416, 541750

17 539482

18 539668

19 541408, 541717

20 537264, 538357, 539668, 541148, 541367, 541469

21 539668, 539931, 540189, 540834, 541160, 541451, 541544

22 539668

24 539668, 539931, 541365

25 539668, 540135, 540136, 540203, 540636, 540707, 540708, 540834, 540909, 541215, 541217, 541218, 541306, 
541311, 541453, 541560, 541750

26 539668, 540189

27 538357

28 539534, 539537, 540189, 540834, 541293, 541295, 541297, 541299, 541385, 541453, 541560

29 522002, 525017, 525018, 525019, 525020, 525021, 536117, 540189, 540384, 541033, 541414

30 518892, 522002, 536117, 540683, 541002, 541004, 541033, 541377, 541451

31 522002, 535931, 540189, 541464, 541465

32 522002, 536117, 539157, 540906, 541429, 541750

33 522002, 536117, 541313, 541429

34 541369
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1 22

35 485691, 518964, 522002, 523466, 523468, 525287, 529580, 529581, 529587, 529588, 529590, 530213, 532867, 
535690, 535836, 535937, 537994, 538175, 538357, 538526, 538577, 539123, 539125, 539142, 539177, 539179, 
539353, 539537, 539579, 539668, 539675, 539713, 539715, 539763, 539900, 539931, 540018, 540135, 540136, 
540189, 540355, 540621, 540622, 540623, 540672, 540683, 540688, 540834, 540836, 540880, 541001, 541002, 
541004, 541012, 541013, 541031, 541033, 541121, 541125, 541154, 541163, 541217, 541218, 541291, 541293, 
541295, 541297, 541299, 541308, 541322, 541323, 541326, 541328, 541338, 541340, 541370, 541371, 541379, 
541386, 541413, 541414, 541416, 541431, 541505, 541526, 541544, 541819

36 522002, 523466, 529580, 529581, 529590, 530213, 535690, 538577, 539713, 539715, 540189, 540255, 540355, 
540621, 540622, 540623, 540668, 540688, 540765, 540821, 540880, 541217, 541218, 541328, 541338, 541340, 
541386, 541395, 541409, 541419, 541507

37 529580, 529581, 529590, 534781, 535690, 535836, 537264, 538175, 539675, 539713, 539715, 540255, 540656, 
540688, 540834, 541031, 541402, 541409, 541419

38 522002, 529580, 529581, 529587, 529588, 529590, 535836, 535937, 539177, 539179, 539668, 540621, 540622, 
540623, 541217, 541218, 541293, 541295, 541297, 541299, 541308, 541326, 541370, 541379, 541395, 541511

39 523466, 523468, 529580, 529581, 529590, 530213, 538435, 539675, 539713, 539715, 540189, 540688, 541291, 
541322, 541340, 541386

40 532867, 535931, 538577, 539142, 539763, 540834, 541031, 541744

41 485691, 518964, 522002, 529580, 529581, 529587, 529588, 529590, 530213, 533176, 535836, 535937, 537962, 
538435, 538577, 539170, 539177, 539179, 539579, 539668, 539745, 539747, 539749, 539750, 539751, 539752, 
539753, 539754, 539755, 539756, 539763, 539797, 539799, 539800, 539801, 539806, 539807, 539810, 539811, 
540189, 540379, 540380, 540671, 540682, 540688, 540880, 541122, 541217, 541218, 541293, 541295, 541297, 
541299, 541308, 541345, 541348, 541370, 541379, 541386, 541413, 541416, 541454, 541526, 541560, 541750, 
541778

42 485691, 518964, 522002, 529580, 529581, 529590, 530213, 534781, 535690, 535931, 535937, 538577, 539177, 
539179, 539184, 539668, 539763, 540255, 540294, 540295, 540621, 540622, 540623, 540684, 540821, 541148, 
541217, 541218, 541293, 541295, 541297, 541299, 541308, 541326, 541348, 541370, 541371, 541379, 541386, 
541402, 541413, 541416, 541431, 541818

43 522002, 530213, 536117, 538159, 538526, 538577, 539353, 539713, 539715, 540189, 540688, 540889, 541033, 
541322, 541340, 541413, 541416, 541451

44 529580, 529581, 529590, 535931, 537962, 539125, 539170, 539184, 539579, 539668, 539763, 539902, 540189, 
540700, 540993, 541028, 541029, 541125, 541326, 541351, 541386, 541454, 541496, 541511, 541544, 541552, 
541707, 541744, 541797

45 522002, 529580, 529581, 529590, 538577, 540189, 540355, 541293, 541295, 541297, 541299, 541496
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 2 3 4 5 6 polsat sport 529588

3vsales.com 525287

AB AB STUDIO 534781

Afore POLSKA 541228

aitronic 541348

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY  
SCIENTIA EDUCATIO ET USUS 541413

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY 541416

ALFI 539169

ALMU TAGUNA 541526

AMINOPHARM PREMIUM SUPPLEMENTS 541683

A-MOTION 541028

aneK Dla dzieci 539537

apiciasto 541464

apifood 541465

AQUAMOTION 541029

Atelier Słodkości ARTYSTYCZNE WYPIEKI 541033

balneokosmetyk 541500

BARTON 540834

BERBERYS suplement diety slim 541434

BeWoolly 540636

BIOXETIN 541300

BLACK KOBUTA 541306

bonosono 537264

Bystre Oczy 540993

CALMA KLINIKA TERAPII 541552

CANACEUM 541414

carein 537994

Cedrob cargo 523468

Cedrob porty 523466

CENTRUM INWESTYCJI DEWELOPERSKICH 535690

CHOGI.pl 539675

CICHE-AUTO.PL 540656

CITRONEX dp DYSKONT PALIWOWY 538526

CK Restauracja & Bar 540889

CLAMPINE 539142

Clean &GO 541401

COFFE LEGEND 541451

COVERdent 541497

Craftissima 541163

Crazy Coral 541544

CTO CENTRUM TANIEJ ODZIEŻY 541291

DAFORBIS 538134

dagabum 540909

DentalForce 541160

DENTestetica 541744

Dimedic 537962

DOMNEO 541431

EATING POINT 541322

ECOPURO 540672

EDURANGA 541293

EDURANGA 541295

EDURANGA 541297

EDURANGA 541299

EIDOS 541454

EKOMAL 540684

EMTG EVENT MANAGER TRAINING GROUP 540682

ENDORFY 538357

eneroo drewno dla budownictwa 541717

ePuchar Polski PZPN 541379

ePUCHAR POLSKI 541370

Euro Express Elixir 541395

fi 541340

FIESTA FUN & JOY 540906

finconsult 541371

Florimed 541351

FOX AIR 541138

FRUITUSIE 539157

G 540136

GALERIA PTAK 541328

Galmet zephyr 540961

GENTLE 540135

GOLDEN MOTH 540700

GYM HERO 541453

hausmajster 540893

HOTPAY 540821

idog 540203

IGNIS 541355

ipolsat 529580

ipolsat 529581

ipolsat 529590

JA TEŻ MAM Marzenia FUNDACJA 541122

KAROL PREMIUM CLASS PROSZEK DO PRANIA  
COLOR ZAKRES TEMPERATUR 30oC 40oC  
60oC 60 AKTYWNY TLEN ŚWIEŻY ZAPACH  
PREZENT W ŚRODKU 539123

KAZUS 540355

KB BETON 541408

KEBABEER 536117

KĘTRZYŃSKI 1945 DELIKATNY majonez 518892



1 2 1 2

Nr  ZT16/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY 541409

KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY 541419

Kopalnia SZTUKA FUTBOLU 541750

Kowal Lures by Grzegorz Kowalczuk 541385

KPP usprawniamybiznes.pl 540671

KRAKOWSKI PUNKT WIDZENIA  
Spotkania Okulistyczne 539763

KRÓWKA GÓRSKA 540683

KRUKCOIN 540668

KSIEGOVA 541505

KUROSAN 539484

L M 539353

Lilen 541215

LOLA ROSE 540018

LONG EYES 541001

lulua 541154

LUX WASH 538175

Made In Future 541819

MAŁY WIELKI SKLEP 522002

MASAŻ KIKO MARCIN KUŚ 541797

Mayflies 541311

MEBEL EXPERT 541367

MediSensonic 539184

Megawet 539125

Merkus ZNAMY SIĘ 540688

miya 539668

Mobile Data Center perceptus 540295

moderna PROFIT 541507

MOTZNY 541402

mwt SOLUTIONS 541818

MY VAGINA 518964

NAU mobile 541217

nau mobile 541218

neo designed for glo Tobacco Twist 541369

netmedic 541326

night runners 541560

onecon 539900

OPEN HAIR 539579

ORME Tree of Life 541005

ORMUS Tree of Life 541007

P. MŁODA Polska BISTRO & PIANINO 538159

PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ FESTIWAL KULTURY  
NARODOWEJ 539179

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539749

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539754

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539797

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539801

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539806

PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES 539811

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539747

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539751

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539753

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539756

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539800

PAN POLSKA AKADEMIA NAUK 539807

PAN 539745

PAN 539750

PAN 539752

PAN 539755

PAN 539799

PAN 539810

PASZPORTY WOLNOŚCI 535937

PAXIFAR 534629

pep Online 540623

pep 540621

PGR KOSZELEW 540189

Physiomed 539170

Plumeri 541365

Podkreśla smak Twoich dań SER CASARO  
gostyński SER TWARDY DŁUGODOJRZEWAJĄCY  
DESKA SERÓW SM Gostyń 540384

polsat sport 529587

Polski Alarm Smogowy 485691

Polskie ePłatności pep 540622

Polskie Stowarzyszenie Zarządców  
Nieruchomości w Warszawie 533176

porzadekwkablach.pl 541121

PPPP PROXIMUS 541469

Presso 540836

PRODUCT OF GEORGIA SUPRA 541313

PSTRA WYBIEGANA 541125

PSZE PIEKARNIA 541377

Q-TEQ 532867

QuickShot 538759

RADIO ALEKS 541323

Re: RZESZOW FESTIVAL 541308

RECEPTOVO PODMIOT MEDYCZNY 541511

REGENERON 535931

Risorius 541707

RIVIERA ROYALE DARŁOWO 539713

ROMERON FIRSTCLASS 539340

ROMERON PERFUMY 539334

ROMERON 539338

RUMIANKOWA STARA MIŁOSNA 540255

S Marek Segit Usługi księgowe 541338

safe to summits wyjedź bezpiecznie w góry 538435

SANTIAGO 540761

SARANTIS POLAND 539931

say coffee 541002

say coffee 541004

Senior w Koronie 541496

SHECOSMETICS 539772

SKIDOL 539482



2121

Nr  ZT16/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 96

SLT GROUP 541031

Smily play 539534

SOC perceptus 540294

SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE GOLD  
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA 100% WOŁOWINY wysoka  
zawartość białka bez dodatku fosforanów  
PRODUKT BEZGLUTENOWY NA 100 g  
PRODUKTU 185 g mięsa 525019

SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE GOLD  
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY  
źródło białka bez dodatku fosforanów  
NA 100 g PRODUKTU 185 g mięsa 525017

SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE GOLD  
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY  
źródło białka bez dodatku fosforanów  
i glutaminianu sodu NA 100 g PRODUKTU  
185 g mięsa 525018

SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE GOLD  
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY  
wysoka zawartość białka bez dodatku  
fosforanów i glutaminianu sodu NA 100 g  
PRODUKTU 182 g mięsa 525021

SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE GOLD  
QUALITY GOLD ORYGINALNE TYLKO  
Z SOKOŁOWA PRODUKT BEZGLUTENOWY  
źródło białka bez dodatku fosforanów  
NA 100 g PRODUKTU 185 g mięsa 525020

SOLUTION ONE INVESTMENT FUND 540880

SPIN PLACE 538577

StartUs 541148

SWAWOLE 541357

SWISSMED 541386

SWisSMISS 541398

THE HAIR FACTORY  FABRYKA WIZERUNKU 539902

ThyroVit H 540379

ThyroVit 540380

TRUPEK 541429

UNCOMMONLY INDEPENDENT 540765

Vinyl String Quartet 541778

VIRIDIA ROYALE DARŁOWO 539715

yeppa 540707

Yeppa 540708

ZAGINIONE ODNALEZIONE 539177

ZEBRA ZESPÓŁ EKSPERCKICH BIUR  
RACHUNKOWYCH ALABRUDZIŃSCY 541012

ZEBRA Zespół Eksperckich Biur Rachunkowych  
Alabrudzińscy 541013

ZESPÓŁ LUDOWY „PILICZANIE” 541345

ZRÓB TO SAM MIŁOŚNICY CZTERECH KÓŁEK 535836



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.

1501135 ÇELİK HALAT çelik halat ve tel sanayii a.ş. 
(2022 03 08)
CFE: 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12 6

1616237 PULSEUP (2021 12 30) 32, 33
1652387 ALUTECH24 (2021 12 09, 2021 10 26)

CFE: 27.05.01, 27.07.01 35
1652727 DOLCE MILK (2021 12 30) 3
1652832 Elizo (2021 12 02) 14, 16, 18, 25
1652856 CEAC (2021 12 17, 2021 11 30)

CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.12 9, 16, 41
1652910 PARADISE FRUITS (2022 02 10)

CFE: 05.07.23, 27.03.11, 
27.05.01, 29.01.12

5, 29, 30, 32

1653047 Bonfiglioli Riduttori (2022 02 02, 2022 01 26)
CFE: 24.17.02, 26.01.03, 27.05.01 7

1653112 Southsea-bath (2021 10 18)
CFE: 25.01.10, 26.05.02, 27.05.24 11

1653133 IAOB INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
OVERSIGHT BUREAU  
(2021 10 18, 2021 10 07)

42

1653137 IAOB INTERNATIONAL AUTOMOTIVE  
OVERSIGHT BUREAU (2021 10 19, 2021 10 11)
CFE: 01.05.01, 26.11.03, 27.05.01 42

1653290 TRANSGOURMET BERATUNG & KONZEPT 
(2022 01 06)
CFE: 11.01.01, 26.04.05, 
26.11.01, 26.13.25, 
27.05.01

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1653294 TRANSGOURMET CONSULTING (2022 01 06)

CFE: 11.01.01, 26.04.05, 
26.11.01, 26.13.25, 
27.05.01

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1653295 TRANSGOURMET care (2022 01 06)

CFE: 11.01.01, 26.04.05, 
26.11.01, 26.13.25, 
27.05.01

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1653296 TRANSGOURMET plant based (2022 01 06)

CFE: 05.03.13, 11.01.01, 
26.03.01, 26.11.01, 
27.05.10

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45

1653297 sump & stammer INTERNATIONAL FOOD 
SUPPLY (2022 01 06)
CFE: 11.01.01, 24.17.25, 
26.03.01, 27.05.01

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45
1653413 GREENVILLE ENERGY 

(2021 12 13)
4, 40

1653510 TORRES 
(2022 02 16, 2022 01 04)

12

1653531 A AYMIUM 
(2022 02 22, 2022 02 10)
CFE: 26.11.07, 27.05.10 1, 40

1653551 SAAO (2022 01 10)
CFE: 27.05.01 7

1653553 Diasens logistics 
(2021 12 24, 2021 09 21)
CFE: 26.05.01, 27.05.09, 
29.01.12

12, 16, 24, 25, 28, 
39, 41

1653554 (2022 01 27, 2021 11 17)
CFE: 28.05.00 33

1653566 A AKSÖZ (2020 12 25)
CFE: 14.01.18, 26.13.25, 
27.05.01, 29.01.14

7, 12

1653576 TECHNOSONUS  
(2021 11 25)

16, 17, 19, 35, 42

1653596 marie claire 
(2022 02 11, 2021 09 29)
CFE: 27.05.01 25

1653598 XIN LIAN XIN (2022 01 07) 1
1653599 (2022 01 07)

CFE: 26.11.12, 26.13.25 1
1653601 (2022 01 07)

CFE: 28.03.00 1
1653602 X nova (2022 01 06)

CFE: 27.05.01 38
1653658 BETTER THAN SUN  

(2022 01 24, 2021 07 28)
3

1653681 (2021 10 21)
CFE: 28.03.00 5

1653702 HU YANG YUAN 
(2021 12 23)
CFE: 26.01.01, 28.03.00 5, 30, 33

1653747 SYBLE (2021 12 31) 9



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653531, 1653598,
 1653599, 1653601 

3  1652727, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653658 

4  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653413 

5  1652910, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653681,
 1653702 

6  1501135 

7  1653047, 1653551, 1653566 

9  1652856, 1653747 

11  1653112, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

12  1653510, 1653553, 1653566 

14  1652832 

16  1652832, 1652856, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297,
 1653553, 1653576 

17  1653576 

18  1652832, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

19  1653576 

20  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

21  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

24  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653553 

25  1652832, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653553,
 1653596 

28  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653553 

29  1652910, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

30  1652910, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653702 

31  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

32  1616237, 1652910, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

33  1616237, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653554,
 1653702 

34  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

35  1652387, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653576 

36  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

38  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653602 

39  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653553 

40  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653413, 1653531 

41  1652856, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297, 1653553 

42  1653133, 1653137, 1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297,
 1653576 

43  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

44  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297 

45  1653290, 1653294, 1653295, 1653296, 1653297



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.

534441 BR International Holdings Inc.
2021 12 13 34

534441 The Independent Tobacco FZE
2021 12 13 34

534564 ROLEX SA
2022 02 22 25

534784 Ascential Group Limited
2022 02 28 35, 41

534900 SAM MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
2022 02 28 20

536711 SFD  SPÓŁKA AKCYJNA
2022 03 17 30

536730 MITELA- CHORĄŻYCZEWSKA AGNIESZKA
2022 03 20 43

536511 NOVARTIS AG
2022 03 30 5

537333 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 04 01 19, 35



S P R O S T O W A N I A

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

02/2022

52

1634802

1634802 JOSI DOG (2020 04 02, 2020 02 11)
CFE: 03.01.08, 27.05.10

Informacja ta  
nie powinna  

zostać  
opublikowana

53 Wykaz klasowy: 5, 31

09/2022

141

1643275

1643275 KEKO (2021 12 01)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

142 Wykaz klasowy: 1, 7, 9, 42

13/2022

129

1649165

1649165 SYMBIOT POWERED BY ISKRAEMECO (2021 12 01)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04

130 Wykaz klasowy: 9, 35, 42
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