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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 25 kwietnia 2022 r. Nr ZT17

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) 513107 (220) 2020 04 24
(731) PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jutro jest dziś
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, kar-
ty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwo-
dów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzają-
cy dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna 
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia 
do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania de-
pozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, 
urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne 
do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automa-
tów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania 
operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urzą-
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart 
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie kom-
puterowe wspomagające świadczenie usług bankowych, fi-
nansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziała-
nie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpie-
czenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych 
informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunko-
wość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomicz-
ne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usłu-
gi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu 
reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych 
i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyski-
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalno-
ści gospodarczej, opracowywanie statystycznych danych go-
spodarczych i informacji handlowych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputero-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kom-
puterowych bazach danych, informacje handlowe, usługi po-
legające na rejestrowaniu, kompilacji, systematyzacji informa-
cji dla pracowników banków, którzy sprzedają jednostki fun-
duszy inwestycyjnych oraz ich przekazywaniu za pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komór-
kowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie 
kampanii reklamowo-promocyjnych w środkach masowego 

przekazu z wykorzystaniem Internetu, prowadzenie baz da-
nych klientów instytucji finansowych, doradztwo specjali-
styczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie na rzecz spółek inwestycyj-
nych, banków i innych instytucji finansowych, analizy i bada-
nia rynku, dystrybucja materiałów marketingowych i reklamo-
wych, prezentowanie produktów dla celów sprzedaży deta-
licznej, prognozy ekonomiczne, doradztwo w zakresie wszyst-
kich ww usług, informacja o wszystkich ww usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi ban-
kowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektro-
niczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków ban-
kowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, 
usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowa-
dzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyję-
tych w krajowych i międzynarodowych stosunkach banko-
wych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, 
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajo-
wych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę-
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, usłu-
gi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie 
funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, ob-
rót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozyto-
wych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, usługi 
agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papie-
rów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościo-
wych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, usłu-
gi finansowo-inwestycyjne, pośrednictwo, doradztwo i gro-
madzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościo-
wych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu 
przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, usługi 
udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, in-
westycje kapitałowe, usługi inwestycyjne, zarządzanie portfe-
lem inwestycyjnym, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, 
administrowanie inwestycjami, usługi finansowe w zakresie 
emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie 
emerytur, usługi zarządzania inwestycjami emerytalnymi, mo-
nitorowanie wyników inwestycji, fundusze inwestycyjne, usłu-
gi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powier-
niczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytal-
nymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart 
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradz-
two inwestycyjne, udzielanie informacji inwestycyjnych, usłu-
gi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu po-
jazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość 
hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administro-
wanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, 
faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring dłu-
gów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykony-
wania terminowych operacji finansowych, organizowanie 
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funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipo-
tecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wy-
najmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, 
usługi śledzenia i analizowania rynków finansowych, tworze-
nie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, 
gromadzenie funduszy od indywidualnych inwestorów, 
sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyj-
nych i emerytalnych, inwestowanie powierzonego kapitału 
zgromadzonego w jednym lub wielu specjalnie do tego celu 
utworzonych funduszach o różnym przeznaczeniu, doradz-
two, sondaże, analizy i opinie finansowe w szczególności 
w zakresie zarządzania i inwestowania kapitału w funduszach 
inwestycyjnych i emerytalnych, ekspertyzy w zakresie rynku 
kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, 
prognozy finansowe, pośredniczenie w zbywaniu produktów 
finansowych, zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach 
inwestycyjnych i emerytalnych, zawieranie umów ubezpie-
czenia, umów o prowadzenie rachunków bankowych, usługi 
finansowe na rzecz spółek inwestycyjnych, banków i innych 
instytucji finansowych, doradztwo finansowe, usługi w zakre-
sie tworzenia, reprezentowania i zarządzania finansowego 
funduszami inwestującymi w przedsiębiorstwa prywatne 
w różnych fazach rozwoju, obliczanie wartości aktywów fun-
duszy i portfeli, oferowanie i udzielanie ubezpieczenia na wy-
padek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, usługi 
związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, in-
westycje kapitałowe, doradztwo w zakresie wszystkich ww 
usług, informacja o wszystkich ww usługach, w tym prezento-
wana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi prze-
syłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, ob-
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektro-
nicznego, usługi udostępniania łączności do przesyłania infor-
macji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, 
urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, 
usługi udostępniania połączenia ze światową siecią kompute-
rową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszech-
niania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, usługi udostępniania platformy internetowej używanej 
do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz pre-
zentowania informacji, dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wia-
domości internetowych, transmisja treści multimedialnych 
przez Internet, nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, zapew-
nianie dostępu do blogów internetowych, udostępnianie fo-
rów internetowych on-line, udostępnianie chat-roomów 
i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line, przesyłanie wiado-
mości za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnianie 
forum on-line do prezentacji produktów lub wymiany opinii 
za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, elektroniczna 
transmisja danych do wnoszenia płatności dla użytkowników 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi agencji infor-
macyjnej, elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym 
za pośrednictwem terminali komputerowych, udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy z informacjami o produktach 
funduszy inwestycyjnych w Internecie, usługi nadawania in-
formacji dotyczących zarządzania środkami finansowymi po-
przez łącza telefoniczne, satelitarne, komputerowe, łączność 
przez terminale komputerowe, przesyłanie danych, wiadomo-
ści, dźwięku i obrazu przez internetowe portale informacyjne, 
usługi świadczone w systemie on-line w zakresie serwisów 
informacyjnych umożliwiające wymianę informacji i konwer-
sację w czasie realnym, przydzielanie dostępu do bazy da-
nych, poczta elektroniczna.

(210) 529160 (220) 2021 05 20
(731) UGONOH OSUEMHE OSISWORLD, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW DAY Osi’s World... NEW BLESSINGS

(531) 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, pro-
wadzenie zajęć fitness, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, 44 Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, doradztwo w zakresie diete-
tyki i odżywiania.

(210) 529566 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(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 
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-
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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-
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-
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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-
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  
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w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Pro-
jekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań 
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja fil-
mów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów 
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofe-
rowane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania prze-
mysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji 
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kon-
figuracja oprogramowania komputerowego, Naprawa opro-
gramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo infor-
matyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i in-
formatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testo-
wanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie 
sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarzą-
dzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urzą-
dzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie tech-
nologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządza-
nia projektami w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting 
serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron in-
ternetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści 
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting 
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Ho-
sting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymy-
wanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opie-
ka psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: moni-
torowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod 

nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w za-
kresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, 
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów spo-
łecznych online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w za-
kresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednic-
twa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529567 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 
26.11.13

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale 
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
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-
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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-
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 
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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-
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-
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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 urzą-
dzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi za-
rządzania projektami w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, 
Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Ho-
sting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron in-
ternetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mo-
bilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych 
celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medycz-
ne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka 
medyczna i zdrowotna, Domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alar-
mu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zaku-
pów, 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 za-
kresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie 
odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośred-
nictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi 
ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 529599 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa; 
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, 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-
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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-
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 
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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-
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-
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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.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529603 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
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(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 26.11.03, 
26.11.12, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.11, 
26.04.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria 
do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urzą-
dzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 
16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, 
Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materia-
ły szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmien-
ne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury,  
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy go-
spodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalno-
ści gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
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łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, 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, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne 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, Dzia-
łalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomu-
nikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi ko-
munikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie 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], Przekaz sateli-
tarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyzna-
czanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport sa-
mochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport 
bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie 
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Or-
ganizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Po-
średnictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
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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 
drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja 
filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji ka-
blowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji te-
lewizyjnych, 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, Dys-
trybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radio-
wych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramo-
wania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo 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, Usługi opiekuńcze, Usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usłu-
gi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529624 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 
26.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22

(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 siecio-
we, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przed-
wzmacniacze, 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-
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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-
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, 
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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-
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-
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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) 529641 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 
26.11.03, 26.11.13

(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-
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wanie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo-
wych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyj-
nej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna 
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyj-
nej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, 
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 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 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 

w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, 
Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomuni-
kacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, 
Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za po-
średnictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności po-
przez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprze-
wodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowa-
nie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kompu-
terową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cy-
frowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja pro-
gramów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wi-
deo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sie-
ci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostę-
pu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewi-
zyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja 
programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie mu-
zyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi tele-
techniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wy-
pożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośred-
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianiu 
infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia 
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruk-
tury technicznej, Rozpowszechnianie i dystrybucja analo-
gowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych programów telewizyjnych prze-
kazywanych 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 informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośred-
nictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
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wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sporto-
wa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowa-
nie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem 
stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyj-
nych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, 
Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępnia-
nia zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja na-
grań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia 
nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypoży-
czanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja na-
grań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystry-
bucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektro-
nicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 532947 (220) 2021 08 18
(731) NETWORD3 A. SZYMCZAK, D. WOJTCZAK,  

M. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AgroNews com.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
05.07.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07

(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopi-
sma [periodyki], Diagramy, Gazety, Publikacje drukowane, 
Broszury, Kalendarze, Katalogi, Prospekty, 35 Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Badania biznesowe, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Kompu-
terowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi w zakresie porównywania cen, Usłu-
gi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Wyceny handlowe, Wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi reklamowe 
i promocyjne oraz usługi informacyjne, Usługi w zakresie in-
formacji gospodarczej, świadczone bezpośrednio z a pomo-
cą komputerowych baz danych lub Internetu, Usługi w zakre-

sie kompilacji reklam stosowanych jako strony internetowe, 
Dostarczanie danych, informacji lub przekazów wizualnych 
za pośrednictwem komputerowych baz danych lub Interne-
tu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci 
katalogów, publikacji drukowanych lub za pośrednictwem 
elektronicznych środków przekazu, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, 38 Agencje informacyjne, Usługi transmi-
sji danych i wiadomości, Agencje prasowe, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Komunikacja telefoniczna, Przesyłanie 
wiadomości, Usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi 
teleksowe, Elektroniczne przesyłanie poczty, Elektroniczna 
wymiana danych, przesyłanie programów informacyjnych, 
Usługi najświeższych informacji świadczone bezpośrednio 
za pomocą komputerowych baz danych lub zestawów zaso-
bów serwera sieci www., 41 Usługi redakcyjne, wszelka dzia-
łalność wydawnicza w tym prowadzona z wykorzystaniem 
wszystkich nośników elektronicznych, Usługi informacyjne, 
Doradztwo oraz konsultacje dotyczące wszystkich wyżej 
wymienionych usług.

(210) 534994 (220) 2021 10 07
(731) STANKIEWICZ KATARZYNA MONEGO, Kobylniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki 
[biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bre-
loki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyj-
nymi zawieszkami], zawieszki [biżuteria], zawieszki do kółek 
na klucze, 18 Rzemienie [rymarstwo], Imitacje skóry, Paski 
skórzane [inne niż odzież], Skóra surowa lub przetworzona, 
Skóry zwierzęce, Sztuczna skóra, Wyroby rymarskie, Torebki, 
35 Usługi sprzedaży w zakresie: odzież, biżuteria, torby, paski 
(odzież), breloki, smycze do kluczy.

(210) 535094 (220) 2021 10 12
(731) KORCZYK MARCIN MERITO, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) ZDROWNIK
(510), (511) 3 Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, 
Drewno zapachowe, Kadzidła zapachowe oczyszczające 
[kunko], Mieszaniny zapachowe potpourri, Mieszanki zapa-
chowe na bazie heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie 
geraniolu, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielają-
ce aromaty przy podgrzewaniu, Pałeczki zapachowe, Poko-
jowe spraye zapachowe, Potpourri (mieszanki zapachowe 
ziół i kwiatów), Preparaty zapachowe, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozo-
le], Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Saszetki zapa-
chowe, Saszetki zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, Sole zapachowe do kąpieli, Spraye 
zapachowe do odświeżania tkanin, Środki odświeżające 
powietrze [zapachowe], Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapachowe 
do pomieszczeń, Środki zapachowe do samochodów, Sub-
stancje zapachowe do użytku osobistego, Zapachowe ka-
mienie ceramiczne, Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe 
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płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Zapachowe szyszki sosno-
we, 5 Produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, Suple-
menty diety, Żywność fortyfikowana, Dietetyczne środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia medycznego [żywność 
dietetyczna do celów leczniczych], Farmaceutyczne sub-
stancje aktywne, Nalewki do celów leczniczych, Żywność dla 
niemowląt, Preparaty witaminowe, Preparaty weterynaryjne, 
Wody mineralne do celów leczniczych, Produkty stomatolo-
giczne, Wywary farmaceutyczne, Zioła do palenia do celów 
leczniczych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, 
Środki biobójcze, Preparaty medycyny estetycznej, Produk-
ty antyseptyczne, Herbaty lecznicze i zdrowotne, Przypra-
wy lecznicze i zdrowotne, Preparaty lecznicze i zdrowotne 
do stosowania zewnętrznego [w szczególności na skórę, 
włosy lub paznokcie], Olejki lecznicze i zdrowotne, Żywność 
lecznicza i zdrowotna [m. in. woda, produkty pszczele, nabiał, 
mieszanki suszonych owoców, nasion, orzechów, wody, soki, 
przeciery, owoce, warzywa, grzyby, przetworzone owoce, 
przetworzone warzywa, przetworzone grzyby, przetwory, 
produkty mączne, syropy, batony, czekolady, cukierki, ciasta 
i ciastka], Żywność lecznicza i zdrowotna dla dzieci, Rośliny 
lecznicze i zdrowotne, Repelenty, 30 Herbaty ziołowe, inne 
niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Nie-
lecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Preparaty 
ziołowe do sporządzania napojów, Sosy ziołowe, Ziołowe 
aromaty do przyrządzania napojów, Przyprawy, Marynaty 
zawierające zioła, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła 
do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 
Zioła przetworzone, Zioła suszone, 35 Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa, również online lub w formie wysyłkowej takich 
produktów jak: produkty lecznicze, produkty farmaceutycz-
ne, suplementy diety, żywność fortyfikowana, dietetyczne 
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego 
[żywność dietetyczna do celów leczniczych], wyroby me-
dyczne, substancje aktywne, nalewki do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe, produkty aromaterapeutyczne, żywność 
dla niemowląt, preparaty witaminowe, preparaty wetery-
naryjne, wody mineralne do celów leczniczych, produkty 
stomatologiczne, wywary farmaceutyczne, zioła do palenia 
do celów leczniczych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, środki biobójcze, preparaty medycyny estetycz-
nej, produkty antyseptyczne, herbaty lecznicze i zdrowot-
ne, przyprawy lecznicze i zdrowotne, preparaty lecznicze 
i zdrowotne do stosowania zewnętrznego [w szczególności 
na skórę, włosy lub paznokcie], olejki lecznicze i zdrowot-
ne, żywność lecznicza i zdrowotna [m. in. woda, produkty 
pszczele, nabiał, mieszanki suszonych owoców, nasion, orze-
chów, wody, soki, przeciery, owoce, warzywa, grzyby, prze-
tworzone owoce, przetworzone warzywa, przetworzone 
grzyby, przetwory, produkty mączne, syropy, batony, czeko-
lady, cukierki, ciasta i ciastka], żywność lecznicza i zdrowotna 
dla dzieci, rośliny lecznicze i zdrowotne, repelenty, przybory 
kuchenne, kiełkownice, suszarki do żywności, materiały edu-
kacyjne dla dorosłych, materiały edukacyjne dla dzieci, gry, 
zabawki, produkty dla niemowląt, książki, przewodniki, albu-
my, poradniki, kalendarze, ebooki, podcasty, filmy, rośliny, ko-
smetyki, środki czystości, przybory łazienkowe, odświeżacze 
do powietrza, substancje zapachowe, środki ochrony roślin, 
odzież, obuwie, bielizna, fartuchy i rękawice kuchenne, na-
czynia kuchenne, sztućce, materiały piśmiennicze, torebki, 
pojemniki do przechowywania, narzędzia ogrodowe, arty-
kuły dla służby zdrowia, Reklama, Doradztwo w zakresie re-
klamy, Marketing, doradztwo w zakresie marketingu, 41 Pro-
wadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów, Prowadzenie 
podcastów, Prowadzenie kanałów mediów społecznościo-
wych, Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów 

telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery inter-
netowej, Tworzenie periodyków, Pisanie książek, Fotografia, 
Produkcja podcastów, Produkcja programów radiowych, 
Produkcja videoblogów, Produkcja wideo, Tworzenie tek-
stów, Publikowanie videoblogów, Publikowanie wideo, Pu-
blikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawanie 
książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, Usługi 
wystąpień publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Orga-
nizacja i prowadzenie szkoleń, również online, Organizacja 
i prowadzenie warsztatów, Organizacja i prowadzenie kon-
ferencji, Organizacja i prowadzenie wykładów, Prowadzenie 
wydarzeń publicznych i prywatnych [np. imprezy firmowe], 
Organizacja i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Re-
portaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie 
zdrowia, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, 
Szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, Usługi edukacyjne 
w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne i szkolenio-
we odnoszące się do służby zdrowia, Prowadzenie eduka-
cyjnych programów wspierających dla pracowników służby 
zdrowia, Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania 
problemom zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, 44 Usługi farmaceutyczne, Tworzenie 
receptur, Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, Udzie-
lanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze i infor-
macyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane 
z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usłu-
gi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne 
w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie 
środków farmaceutycznych, Akupunktura, Opieka zdrowot-
na związana z medycyną tradycyjną i medycyną wschodu, 
Usługi w zakresie chiropraktyki, Zielarstwo, Diagnostyka 
medyczna i laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi 
lekarskie, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik pry-
watnych i lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi 
szpitali, Opieka pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, 
Opieka zdrowotna, Rehabilitacja, Rekonwalescencja, Porady 
w zakresie farmakologii, Usługi salonów fryzjerskich, salonów 
piękności oraz salonów kosmetycznych, Tatuowanie, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi teleme-
dycyny, Usługi doradcze, Poradnictwo w dziedzinie medycy-
ny, farmacji, dietetyki i zdrowia, Wizaż, Usługi dentystyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Badania genetyczne do celów 
medycznych, Badania medyczne, Badania medyczne w ce-
lach diagnostycznych lub leczenia, Badania rentgenowskie 
w celach medycznych, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne].

(210) 536235 (220) 2021 11 08
(731) ŚCIESZKA IRENEUSZ HANAMI PROFESSIONAL, 

Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanami h

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 2 Barwniki, koloranty i pigmenty do użytku 
w produkcji kosmetyków, tusze, pigmenty do przygotowania 
tuszy, pigmenty w postaci płynnej, pigmenty do makijażu 
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permanentnego, 3 Kosmetyki, w tym kosmetyki stosowane 
przed, w trakcie i po procesie makijażu permanentnego takie 
jak miedzy innymi toniki antyseptyczne, toniki z peptydami, 
maść lipidowa, Kredki do makijażu, preparaty do makijażu 
twarzy i ciała, preparaty do tatuażu, kompaktowe kosmetyki 
do makijażu permanentnego, 10 Aparaty i przyrządy do ma-
kijażu kosmetycznego, w tym do makijażu permanentnego, 
igły do aparatów i do przyrządów makijażu permanentnego, 
41 Nauczanie w zakresie prowadzenia usług kosmetycznych, 
w tym usług masażu, Usług makijażu permanentnego, Poka-
zy kształcenia praktycznego z dziedziny kosmetyki, Szkolenia 
w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni specjali-
stycznych w dziedzinie kosmetyki, 44 Prowadzenie salonów 
piękności, Usługi masażu, usługi w zakresie makijażu perma-
nentnego, usługi manicure /pedicure/ podologii, Usługi ta-
tuażu, wizażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi doradcze w dziedzinie makijażu, w tym ma-
kijażu permanentnego.

(210) 536705 (220) 2021 11 22
(731) SMOLIŃSKA ANNA, Gubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kobieta INWESTUJE

(531) 02.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyj-
ne, 41 Publikacje elektroniczne on-line periodyków i ksią-
żek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), publikowanie książek, publikowanie tek-
stów, produkcja filmów, produkcja filmów w celach eduka-
cyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, informacja 
o edukacji, edukacja (nauczanie), organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych 
lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji.

(210) 536716 (220) 2021 11 19
(731) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWARDZIK

(531) 26.11.08, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Ryby, Drób, Mrożone owoce, Mrożone wa-
rzywa, Mrożone mieszanki owocowe i warzywne, Mrożone 
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, Musy 
owocowe, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Mro-
żone owoce morza, Składniki do sporządzania zup, Zupy, 
Żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, 
Koncentraty pomidorowe [puree], Mrożone frytki, Mrożo-
ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Flaki, 

Przetworzone owoce, Grzyby, Warzywa, Orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Krokiety, Krokiety ziemniaczane, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Filety rybne, Mięso mrożone, 
Ryby mrożone, Dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełno-
sprawnych, Głęboko mrożone dania warzywne, 30 Mrożone 
wyroby mięsne, Gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, Pizza, Ravioli [gotowe], Pierożki ravioli, Lasagne, 
Makarony, Produkty zbożowe, Lód, Lody, Lody spożywcze, 
Kluski i pierogi, Produkty żywnościowe z ciasta, Pierogi z na-
dzieniem mięsnym, Naleśniki, Knedle, Kanapki, Pizze mrożo-
ne, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Ciasta mrożone, 
Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Mrożone 
paszteciki z mięsem i warzywami, Mrożone produkty z ciasta 
nadziewane warzywami, Pyzy mrożone, Kopytka mrożone, 
Mrożone jogurty i sorbety.

(210) 536721 (220) 2021 11 19
(731) ŻAK DOMINIKA DZ DOMINIKA ŻAK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Girls Talk
(510), (511) 35 Reklama korespondencyjna, Reklama bez-
pośredniej odpowiedzi, Reklama i marketing, Bezpośred-
nia reklama pocztowa, Reklama w czasopismach, Reklama 
w windach, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama 
na billboardach elektronicznych, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Reklama i usługi reklamowe, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Rekla-
ma za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama w prasie popu-
larnej i profesjonalnej, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online 
do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, Agencja public relations, Usługi pu-
blic relations, Badania w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie public 
relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, Pro-
wadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie 
public relations, Reklama, Reklama banerowa, Reklama ze-
wnętrzna, Reklama radiowa, Skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, Kampanie marketingowe, Promo-
wanie wydarzeń specjalnych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
Marketing opierający się na współpracy z influencerem [in-
fluencer marketing], Promocja towarów przy pomocy influ-
encerów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń pro-
mocyjnych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji 
online dla osób trzecich, Usługi public relations, 41 Organiza-
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cja webinariów, Tworzenie podcastów, Organizowanie semi-
nariów związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promo-
cją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Szkolenia z zakresu public relations, 
Budowanie zespołu (edukacja), Organizacja seminariów, Or-
ganizacja webinariów, Organizacja szkoleń, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie spotkań 
z dziedziny rozrywki.

(210) 537180 (220) 2021 11 29
(731) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Paszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ArtemVit

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, w tym zawierające kurkumi-
nę, witamy B12, D, C, Ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Jod, Kap-
sułki do celów leczniczych, Konopie do celów medycznych, 
Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 
Pasza lecznicza dla zwierząt, Zioła lecznicze, Środki odkaża-
jące, bakteriobójcze, Odżywcze suplementy diety, zawierają-
ce propolis, Białkowe suplementy, Suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety 
witaminowe, Pasza uzupełniająca dla zwierząt, Ekstrakty 
energetyzujące ziołowe, roślinne, wspomagające odporność 
organizmu, 32 Woda mineralna, soki, napoje funkcjonalne, 
energetyki, naturalne napoje energetyzujące.

(210) 537198 (220) 2021 12 01
(731) BRYKNER PAWEŁ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MACHINA KRAJOWE CENTRUM OPERATORÓW

(531) 29.01.13, 26.11.03, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 41 Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy 
szkoleniowe, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki.

(210) 537934 (220) 2021 12 20
(731) OZONITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 1 Środki chemiczne służące do odkażania i dezyn-
fekcji zanieczyszczonych miejsc, 11 Urządzenia do ozonowania, 
Urządzenia do odkażania, Urządzenia do dezynfekcji, 36 Usługi 
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, Usługi 
w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Wynajem miesz-
kań, Zarządzanie nieruchomościami, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Pozyskiwanie gruntów pod budownictwo, 
37 Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Oczyszczanie tere-
nu, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, Usługi budowlane, Usługi do-
radztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego.

(210) 537935 (220) 2021 12 20
(731) ALFA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALFA HOME

(531) 29.01.04, 07.01.24, 27.03.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo personalne, Outsourcing, Usługi 
reklamowe i marketingowe, 36 Kredyty, Ubezpieczenia, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Doradztwo finansowe, 
Usługi finansowe, Analizy finansowe, Inwestycje finansowe, 
Pośrednictwo finansowe, Agencje mieszkaniowe, Agencje 
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowla-
nego, Usługi deweloperskie z zakresu budownictwa miesz-
kaniowego:, Usługi pośrednictwa w zakresie majątku nie-
ruchomego, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nierucho-
mości, Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomościami, 
Pozyskiwanie gruntów pod budownictwo, Finansowanie 
projektów deweloperskich, 37 Usługi budowlane, Usługi do-
radztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego.

(210) 537936 (220) 2021 12 20
(731) BARTWICKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K kredyt inwest

(531) 29.01.12, 02.01.23, 24.17.02, 26.13.25, 27.05.05
(510), (511) 35 Doradztwo personalne, Outsourcing, Usługi 
reklamowe i marketingowe, 36 Kredyty, Ubezpieczenia, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Doradztwo finansowe, 
Usługi finansowe, Analizy finansowe, Inwestycje finansowe, 
Pośrednictwo finansowe, Agencje mieszkaniowe, Agencje 
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budowla-
nego, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi de-
weloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Pozy-
skiwanie gruntów pod budownictwo, Usługi pośrednictwa 
w zakresie majątku nieruchomego, Usługi w zakresie kupna-
-sprzedaży nieruchomości, Wynajem mieszkań, Zarządzanie 
nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego.
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(210) 538332 (220) 2021 12 31
(731) GRZEŚKOWIAK ZBIGNIEW PPHU, Kórnik; 

GRZEŚKOWIAK MARCIN PPHU, Kórnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit for me

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 Mięso, Przetwory mięsne, Wędliny, Drób, 
Dziczyzna, Mleko i produkty mleczne, Sery, Jaja, Tłuszcze 
jadalne i oleje, Ryby i żywność produkowana z ryb, Sałatki 
na bazie owoców, warzyw, mięsa, ryb, owoców morza, ziem-
niaków, jajek, Surówki, Produkty ziemniaczane oraz mączno-
-ziemniaczane nie zawarte w innych klasach, Warzywa goto-
wane, konserwowane, suszone, mrożone, Owoce gotowane, 
mrożone, konserwowane, Galaretki, Dżemy, Desery, Konfitu-
ry, Kompoty, Chipsy i chrupki ziemniaczane, Grzyby konser-
wowane, Zupy, Skorupiaki nieżywe, Owoce morza, Wszyst-
ko w/w jako produkty, półprodukty, mieszanki oraz dania 
i potrawy gotowe, 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły 
i wyroby spożywcze, przetworzone owoce oraz warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał 
i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mlecz-
ne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, 
masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, 
Usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
mięso i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, bulio-
ny, surówki, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie 
ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orze-
chów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przeką-
ski na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery 
owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy 
owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i na-
miastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napo-
je na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, słodycze, 
ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbo-
żowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, 
płatki kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożyw-
cze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma 
do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przy-
prawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), 
sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, 
paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy 
na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy 
lub owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa 
i zioła, Usługi sprzedaży towarów: nasiona, słód, ziarna na-
turalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwa-
kultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karmy 
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztucz-
na, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, napoje bezalko-
holowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, 
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz sto-
łowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), 
napoje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglo-

wodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy 
oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i prepa-
raty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, 
esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbo-
gacone witaminami i minerałami, piwo i produkty piwowar-
skie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do pro-
dukcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży prze-
kąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, 
czekoladowych, z muesli, Usługi sprzedaży towarów: pojem-
niki do napojów, pojemniki do użytku domowego, świece, 
odświeżacze powietrza, foremki kuchenne, papier i torebki 
do pieczenia, rozpałka do grilla, kiełkownice, słomki do picia, 
gąbki oraz ścierki kuchenne, torebki do pakowania i przecho-
wywania z papieru lub kartonu, książki, Usługi w zakresie po-
kazywania żywności w celach handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hur-
towymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach 
reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej 
i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku 
i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach handlo-
wych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarów-
no na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Usługi restauracyjne, Catering żywności  
i napojów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538502 (220) 2022 01 05
(731) FUNDACJA PRO NGO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KompasNGO

(531) 17.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Audyt działalności gospodarcze, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ne-
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gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telemarketing, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, Usługi 
relacji z mediami, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
36 Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Or-
ganizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, 38 Agencje informacyjne, 41 Nauczanie indywi-
dualne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów spor-
towych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Doradztwo zawodo-
we, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, 
Kursy korespondencyjne.

(210) 538672 (220) 2022 01 14
(731) CYLWIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

PODLASIAK, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) calani
(510), (511) 11 Miski klozetowe, Kabiny przenośne do łaź-
ni tureckich, Kabiny natryskowe, Instalacje do wytwarzania 
pary, Pisuary, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub 
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Insta-
lacje do sauny, Toalety, Armatura regulacyjna i zabezpie-
czająca do urządzeń wodnych, Bidety, Dozowniki środków 
odkażających w toaletach, Osprzęt do wanien, Urządzenia 
do kąpieli, Ustępy przenośne, Uszczelki do kranów wodo-
ciągowych, Wanny do nasiadówek, Wanny łazienkowe, Wo-
dotryski ozdobne, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewo-
zmywaki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Akcesoria łazienko-
we, Akcesoria do umywalek, Armatura łazienkowa do kontro-
li wody, Armatury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie 
do wanien, Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Brodziki, 
Brodziki prysznicowe, Deski sedesowe, Dozowniki środków 
dezynfekujących do łazienek, Drzwi prysznicowe, Elektrycz-
ne instalacje sanitarne, Elektryczne urządzenia prysznicowe, 
Głowice do pryszniców, Instalacje do wanien z masażem, 
Instalacje do wanien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, 
Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Kabiny kąpielo-
we, Kabiny prysznicowe, Krany, Krany [kurki], Metalowe kor-
ki do pryszniców, Metalowe korki do umywalek, Metalowe 

korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, Łazienkowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne, Muszle klozetowe, Natryski, 
prysznice, Osprzęt do bidetów, Pisuary [armatura sanitarna], 
Podgrzewacze wody do wanien, Prysznice [natryski], Rury 
wodociągowe do instalacji sanitarnych, Sanitarna (Instala-
cje i aparatura -), Spłuczki ustępowe, Spłuczki do pisuarów, 
Szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła 
wody], Ubikacje, Umywalki do łazienek, Urządzenia do my-
cia rąk, Urządzenia do odkażania, Urządzenia do pryszniców, 
Urządzenia prysznicowe, Wanny, Wanny do kąpieli nasado-
wych, Wanny prysznicowe, Wykładziny do wanien, dopaso-
wane, Wylewki kranów, Wylewki wannowe, Wyposażenie 
łazienek, Wyposażenie natrysków, Wyroby sanitarne wyko-
nane z porcelany, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, 
Wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, Zatyczki do umywa-
lek, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory do rur i rurocią-
gów, Zbiorniki WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, 
Bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, Filtry 
do urządzeń zaopatrujących w wodę, Filtry do wody pitnej, 
Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do zaopatrywania 
w wodę, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Miski i deski 
klozetowe sprzedawane w zestawie, Obiegowe ogrzewacze 
wody, Podgrzewacze wody, Urządzenia do dystrybucji wody, 
Urządzenia do podgrzewania wody, Zawory do kontroli tem-
peratury [części instalacji wodociągowych], Zbiorniki ciśnie-
niowe wody, 20 Przegrody drewniane do mebli, Toaletki, 
Haki do zasłon, Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, 
Lustra, Szuflady, Szyny do zasłon, Lusterka do szafek, Lustra 
łazienkowe, Lustra [meble], Lustra ścienne, Lustra z elektrycz-
nym oświetleniem, Drewniane półki i stojaki [meble], Ele-
menty meblowe, Komody, Komódki z szufladami, Krzesełka 
do wanny, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Krzesełka 
kąpielowe dla niemowląt, Łazienkowe umywalki obudowa-
ne szafką, Meble, Lustra i lusterka stojące, Meble do sauny, 
Meble do użytku w publicznych toaletach, Meble łazienko-
we, Modułowe meble łazienkowe, Niemetalowe części me-
bli, Osprzęt niemetalowy do mebli, Parawany [meble], Półki 
[meble], Półki ścienne [meble], Zestawy mebli, Umywalki 
(Szafki pod -), Toaletki [meble], Szafki pod zlewem, Szafki 
z lustrami, Szafy, Szafy z lustrami, Szafki na umywalki, Szafki, 
Szafki do łazienek, Szafki do toalet, 21 Dozowniki mydła, Do-
zowniki papieru toaletowego, Gąbki toaletowe, Kosmetyczki 
na przybory toaletowe, Mydelniczki, Szczotki do misek kloze-
towych, Uchwyty na papier toaletowy, Dozowniki do mydła 
w płynie [do celów domowych], Dozowniki do detergentów, 
Dozowniki ściereczek celulozowych do użytku domowego, 
Gąbki, Gąbki do kąpieli, Gąbki do użytku domowego, Gąbki 
kuchenne, Miednice do płukania, Misy i miseczki, Szczoteczki 
do zębów, Szczotki do muszli klozetowych, Szczotki do my-
cia, Szczotki kąpielowe, Szmatki i ściereczki do czyszczenia, 
Wiadra łazienkowe, Wiadra do sauny, Zestawy szczotek to-
aletowych, Aplikatory kosmetyczne, Dozowniki chusteczek 
do twarzy, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do ręcz-
ników papierowych, Dozowniki szamponu, Dozowniki 
żelu pod prysznic, Drążki na ręczniki, Gąbki do ciała, Gąbki 
kosmetyczne, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, 
Miednice [naczynia], Miseczki do golenia, Mydelniczki ścien-
ne, Nocniki, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na mydło, 
Półki na kosmetyki, Półki na produkty do mycia ciała, Półki 
na szampon, Przybory kosmetyczne, Przybory toaletowe, 
Składane wanienki dla dzieci, Stojaki na papier toaletowy, 
Stojaki na szczotki klozetowe, Stojaki na przybory do gole-
nia, Uchwyty do szczotek toaletowych, Uchwyty na kosme-
tyki, Uchwyty na gąbki, Uchwyty na szklanki do łazienek, 
Umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], Wieszaki 
do ręczników w kształcie pierścieni, 27 Maty łazienkowe, 
Dywany, chodniki i maty, Antypoślizgowe maty do wanien, 
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Antypoślizgowe maty prysznicowe, Chodniki [maty], Dywa-
niki łazienkowe, Maty antypoślizgowe, Maty, Maty łazienko-
we [dywaniki], Maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, Maty 
łazienkowe gumowe, Maty prysznicowe, Płytki do łazienki 
[dywanowe], Podkłady pod dywaniki, Podkłady pod dywany.

(210) 538673 (220) 2022 01 13
(731) K18 ULTIMATE BUSINESS PARTNERS LTD, Larnaka, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K18

(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.24, 
27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24

(510), (511) 45 Usługi prawne i społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób.

(210) 538686 (220) 2022 01 14
(731) WYSOCKI RYSZARD, Rudna Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Berlinger

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, Roboty przemysłowe, Pompy, kompresory i dmu-
chawy, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 
Dystrybutory automatyczne, Maszyny i urządzenia do prze-
twarzania i przygotowywania żywności i napojów, 8 Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku 
kuchennego, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, Urządzenia do badań naukowych i labora-
toryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalo-
ne na nośnikach informacje i dane, Urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, 10 Gadżety erotyczne, Aparaty do ochrony słuchu, 
Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, Artykuły do karmienia i smoczki, 
Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory 
do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla 
personelu medycznego i pacjentów, Urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie się, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regu-
lacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemy-
słowego i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, 
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki, 
bojlery i podgrzewacze, Sprzęt do gotowania, podgrzewa-
nia, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 
Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 

Urządzenia do suszenia, 21 Zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktem, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota 
lub szkło, zawarte w tej klasie, Przybory kosmetyczne, do hi-
gieny i pielęgnacji urody, Przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 28 Sprzęt do upra-
wiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy.

(210) 538858 (220) 2022 01 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA KORAL
(510), (511) 5 Lody w tym sorbetowe, desery lodowe, jogur-
ty mrożone, lizaki, sosy do deserów-wszystko dietetyczne, 
bezcukrowe dla celów leczniczych, 29 Bita śmietana, chrupki 
owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce 
mrożone, owoce konserwowane, owoce konserwowane 
w alkoholu, owoce puszkowane, chipsy owocowe, sałatki 
owocowe, galaretki owocowe, skórki owocowe, warzywa 
mrożone, 30 Lody, torty lodowe, batony lodowe, lody sor-
betowe, lody w proszku, batony lukrecjowe, biszkopty, budy-
nie, chałwa, ciasta, ciastka, ciasta mrożone, cukierki, czekola-
da, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (słodycze), 
gofry, guma do żucia, herbata mrożona, herbatniki, jadalne 
ozdoby do ciast i lodów, jogurty mrożone, krakersy, kremy, 
lizaki, marcepan, melasa, muesli, musy, napoje chłodzące 
energetyczne, napoje chłodzące na bazie czekolady, herba-
ty, kakao lub kawy, pierniki, placki, płatki kukurydziane, pud-
dingi, rolady lodowe, sandwicze lodowe, słodycze ozdobne 
na choinkę, sosy do deserów, torty lodowe, wyroby cukier-
nicze, 32 Aperitify bezalkoholowe, ekstrakty z owoców bez-
alkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, 
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, wody 
gazowane, wody mineralne, 35 Badanie rynku, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, sondaże opinii, Reklama na rzecz osób trzecich, 
Sprzedaż promocyjna towarów, Promocja usług na rzecz 
osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, wyna-
jem miejsc na zamieszczanie reklam, Usługi w zakresie pro-
wadzenia hurtowni towarów spożywczych takich jak: mleko 
produkty mleczarskie, jaja, tłuszcze mięso, ryby, owoce mo-
rza, tłuszcze zwierzęce i roślinne, mąka, chleb i wyroby pie-
karskie cukier, kawa, herbata, kakao i czekolada, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, lody i desery lodowe, przyprawy, owoce, 
warzywa i zioła, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, 
Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej wy-
żej wymienionych towarów, 39 Magazynowanie towarów, 
w tym w chłodniach, wynajmowanie magazynów i chłodni, 
pakowanie produktów, usługi łamania lodu, wynajmowanie 
lodówek i zamrażarek, Transport drogowy towarów, w tym 
przewożonych w warunkach chłodniczych, Usługi wynajmu 
samochodów ciężarowych, w tym samochodów-chłodni, 
usługi wynajmowania miejsc parkingowych, 43 Bary szybkiej 
obsługi, domy turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, kok-
tajl-bary, lodziarnie, motele, pensjonaty, przygotowywanie 
dań na zamówienie, restauracje, snack-bary, usługi barowe, 
wynajem urządzeń gastronomicznych.

(210) 538866 (220) 2022 01 19
(731) WOLNICA AGNIESZKA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AW AGNIESZKA WOLNICA

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.23, 27.01.01
(510), (511) 18 Torby i portfele, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 538939 (220) 2022 01 23
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) KROSS. WSZYSTKO MOŻESZ
(510), (511) 6 Metalowe urządzenia do parkowania rowe-
rów, Metalowe stojaki do przechowywania rowerów, Wie-
szaki na rowery, Stojaki metalowe, Stojaki na rowery, Wie-
szaki z metalu, Przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], 
Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Metalowe wiaty 
dla rowerów, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu 
na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Meta-
lowe zamki do rowerów, Zamki do rowerów, 9 Publikacje 
elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Edukacyjne 
aplikacje mobilne, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Serwery komputerowych baz danych, Elek-
troniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputero-
wych, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne aplikacje na ta-
blety, Programy komputerowe do celów edukacji, Oprogra-
mowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Podcasty do pobrania, 
Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Zesta-
wy narzędzi do rozwoju oprogramowania (SDK), Oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Opro-
gramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Opro-
gramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, 
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogra-
mowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urzą-
dzeniach mobilnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
użytkowe, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 12 Rowery, 
Rowery elektryczne, Rowery wyposażone w silnik, Rowery 
cargo, Motorowery, Trycykle, Skutery [pojazdy], Hulajnogi, 
Pokrowce na rowery, Osłony ochronne do pojazdów, Osłony 
łańcucha do rowerów, Stojaki na rowery, Podpórki rowero-
we, Podpórki do rowerów, Stopki, Bagażniki rowerowe, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Siedzenia dziecięce przystosowane 
do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepki 
rowerowe, Pompki do rowerów, Błotniki, Lusterka wsteczne, 
Dzwonki do rowerów, Klaksony rowerowe, Opaski na felgi, 
Urządzenia przeciwodblaskowe, Uchwyty kierownicy do ro-

werów, Kierunkowskazy do rowerów, Napinacze do szprych 
do kół, Końcówki do kierownicy rowerowej, Torby rowerowe, 
Torby na bagażnik rowerowy, Części i akcesoria do rowerów, 
18 Torby podróżne, Torby turystyczne, 25 Odzież, Odzież dla 
rowerzystów, Buty do jazdy na rowerze, Rękawiczki dla rowe-
rzystów, Spodenki dla rowerzystów, Nakrycia głowy rowero-
we, Odzież termiczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w zakresie rowerów, oraz elektrycznych rowerów, 
części do rowerów oraz elektrycznych rowerów, akcesoriów 
i osprzętu do rowerów oraz elektrycznych rowerów, Usługi 
sprzedaży internetowej w zakresie rowerów oraz elektrycz-
nych rowerów, części do rowerów oraz elektrycznych rowe-
rów, hulajnóg, akcesoriów i osprzętu do rowerów oraz elek-
trycznych rowerów, toreb podróżnych, toreb turystycznych, 
Stojaków metalowych na rowery, Metalowych stojaków 
do przechowywania rowerów, Stojaków z metalu na rowery, 
Wieszaków z metalu na rower, Odzieży, Odzieży dla rowe-
rzystów, Butów do jazdy na rowerze, Rękawiczek dla rowe-
rzystów, Spodenek dla rowerzystów, Nakryć głowy, Odzie-
ży termicznej, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
artykułów sportowych i gimnastycznych, Usługi sprzedaży 
internetowej artykułów sportowych i gimnastycznych, Usłu-
gi franczyzy jako formy współpracy między przedsiębior-
stwami, 37 Naprawa pojazdów, Naprawa skuterów, Naprawa 
motorowerów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, 
Instalowanie części do pojazdów, Konserwacja i naprawa 
pojazdów, Malowanie pojazdów, Naprawa lub konserwacja 
dwukołowych pojazdów silnikowych, Organizowanie na-
prawy pojazdów, Przegląd pojazdów, Regulacja i tuning po-
jazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi stacji 
naprawy pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Konserwacja 
serwis i naprawa pojazdów, Montaż i instalowanie akceso-
riów do pojazdów, Usługi w zakresie montażu opon, Napra-
wa i konserwacja pojazdów mechanicznych ich części oraz 
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich czę-
ści, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą ro-
werów, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja 
motocykli, Naprawa i konserwacja rowerów, Serwisowanie 
(przegląd) silników pojazdów, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, 39 Logistyka transportu, 
Magazynowanie, Organizowanie transportu, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Spedycja to-
warów, Usługi dostawy, transportu, wypożyczanie rowerów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania 
rowerów, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi w zakresie 
cargo i frachtu, 41 Organizowanie i przygotowywanie zajęć 
i wydarzeń kulturalnych i sportowych, zapewnianie instruk-
tażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Oferowanie 
wsparcia, szkoleń indywidualnych i konsultacji odnośnie 
sprawności fizycznej na rzecz osób w celu pomocy im w po-
lepszeniu sprawności fizycznej, siły, uwarunkowań i wyko-
nywania ćwiczeń fizycznych na co dzień, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, organizacja przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi edukacji, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu.
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(210) 538940 (220) 2022 01 23
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NIC NIE MUSISZ. WSZYSTKO MOŻESZ. KROSS
(510), (511) 6 Metalowe urządzenia do parkowania rowe-
rów, Metalowe stojaki do przechowywania rowerów, Wie-
szaki na rowery, Stojaki metalowe, Stojaki na rowery, Wie-
szaki z metalu, Przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], 
Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Metalowe wiaty 
dla rowerów, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu 
na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Meta-
lowe zamki do rowerów, Zamki do rowerów, 9 Publikacje 
elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Edukacyjne 
aplikacje mobilne, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Serwery komputerowych baz danych, Elek-
troniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputero-
wych, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne aplikacje na ta-
blety, Programy komputerowe do celów edukacji, Oprogra-
mowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Podcasty do pobrania, 
Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Zesta-
wy narzędzi do rozwoju oprogramowania (SDK), Oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Opro-
gramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramo-
wanie, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Opro-
gramowanie interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, 
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogra-
mowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urzą-
dzeniach mobilnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
użytkowe, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 12 Rowery, 
Rowery elektryczne, Rowery wyposażone w silnik, Rowery 
cargo, Motorowery, Trycykle, Skutery [pojazdy], Hulajnogi, 
Pokrowce na rowery, Osłony ochronne do pojazdów, Osłony 
łańcucha do rowerów, Stojaki na rowery, Podpórki rowero-
we, Podpórki do rowerów, Stopki, Bagażniki rowerowe, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Siedzenia dziecięce przystosowane 
do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepki 
rowerowe, Pompki do rowerów, Błotniki, Lusterka wsteczne, 
Dzwonki do rowerów, Klaksony rowerowe, Opaski na felgi, 
Urządzenia przeciwodblaskowe, Uchwyty kierownicy do ro-
werów, Kierunkowskazy do rowerów, Napinacze do szprych 
do kół, Końcówki do kierownicy rowerowej, Torby rowerowe, 
Torby na bagażnik rowerowy, Części i akcesoria do rowerów, 
18 Torby podróżne, Torby turystyczne, 25 Odzież, Odzież dla 
rowerzystów, Buty do jazdy na rowerze, Rękawiczki dla rowe-
rzystów, Spodenki dla rowerzystów, Nakrycia głowy rowero-
we, Odzież termiczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w zakresie rowerów, oraz elektrycznych rowerów, 
części do rowerów oraz elektrycznych rowerów, akcesoriów 
i osprzętu do rowerów oraz elektrycznych rowerów, Usługi 
sprzedaży internetowej w zakresie rowerów oraz elektrycz-
nych rowerów, części do rowerów oraz elektrycznych rowe-
rów, hulajnóg, akcesoriów i osprzętu do rowerów oraz elek-
trycznych rowerów, toreb podróżnych, toreb turystycznych, 
Stojaków metalowych na rowery, Metalowych stojaków 
do przechowywania rowerów, Stojaków z metalu na rowery, 
Wieszaków z metalu na rower, Odzieży, Odzieży dla rowe-
rzystów, Butów do jazdy na rowerze, Rękawiczek dla rowe-

rzystów, Spodenek dla rowerzystów, Nakryć głowy, Odzie-
ży termicznej, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
artykułów sportowych i gimnastycznych, Usługi sprzedaży 
internetowej artykułów sportowych i gimnastycznych, Usłu-
gi franczyzy jako formy współpracy między przedsiębior-
stwami, 37 Naprawa pojazdów, Naprawa skuterów, Naprawa 
motorowerów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, 
Instalowanie części do pojazdów, Konserwacja i naprawa 
pojazdów, Malowanie pojazdów, Naprawa lub konserwacja 
dwukołowych pojazdów silnikowych, Organizowanie na-
prawy pojazdów, Przegląd pojazdów, Regulacja i tuning po-
jazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi stacji 
naprawy pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Konserwacja 
serwis i naprawa pojazdów, Montaż i instalowanie akceso-
riów do pojazdów, Usługi w zakresie montażu opon, Napra-
wa i konserwacja pojazdów mechanicznych ich części oraz 
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich czę-
ści, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą ro-
werów, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja 
motocykli, Naprawa i konserwacja rowerów, Serwisowanie 
(przegląd) silników pojazdów, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, 39 Logistyka transportu, 
Magazynowanie, Organizowanie transportu, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Spedycja to-
warów, Usługi dostawy, transportu, wypożyczanie rowerów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania 
rowerów, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi w zakresie 
cargo i frachtu, 41 Organizowanie i przygotowywanie zajęć 
i wydarzeń kulturalnych i sportowych, zapewnianie instruk-
tażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Oferowanie 
wsparcia, szkoleń indywidualnych i konsultacji odnośnie 
sprawności fizycznej na rzecz osób w celu pomocy im w po-
lepszeniu sprawności fizycznej, siły, uwarunkowań i wyko-
nywania ćwiczeń fizycznych na co dzień, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, organizacja przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi edukacji, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu.

(210) 538947 (220) 2022 02 28
(731) LANGE DOROTA DL LANGE, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DL DOROTA LANGE MILLION DOLLAR LOOK 

NATURALCOSMETIC
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(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.01.25, 27.05.24
(510), (511) 3 Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 
Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy do higie-
ny intymnej luz dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki 
do ust, Pomady do kosmetyków, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących (przybory 
toaletowe), Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
do samoopalania (kosmetyki), Preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Pre-
paraty toaletowe, Produkty perfumeryjne, Sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, Szampony, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Świece do masażu do ce-
lów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych, Waciki 
nasączone środkami do demakijażu, Wazelina kosmetyczna, 
Woda lawendowa, Kosmetyki do rzęs, Kremy kosmetyczne, 
Lakiery do paznokci, Maski kosmetyczne, Mleczko migdało-
we do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetyczne, Mydła, Mydło dezodoryzujące, Mydło 
do golenia, Mydło migdałowe, Odżywki do włosów, Oleje 
czyszczące, Olejek bergamotowy, Olejek golteriowy, Olejek 
jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, Olejek 
różany, Olejki terpentynowy (preparat odtłuszczający), Olej-
ki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
Olejki toaletowe, Pasta do zębów, Aromaty (olejki eterycz-
ne), Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, 
Barwniki kosmetyczne, Basma (barwnik kosmetyczny), Bazy 
do perfum kwiatowych, Błyszczyk do ust, Detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, Drewno zapachowe, Dyfuzor z pa-
tyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwiatowe (perfumy), Eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, Esencje mięty (olejek 
eteryczny), Esencje eteryczne, Javelle (woda), Jonony (wody 
perfumowane), Kadzidełka, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzie-
ci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji rzęs, Woda micelarna, 
Woda perfumowana, Woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych.

(210) 538977 (220) 2022 01 24
(731) DOMY KUBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRAL DEVELOPER

(531) 06.01.04, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowla-
nych, Administrowanie nieruchomościami, 37 Budowa do-
mów, Budowa domów na zamówienie.

(210) 539056 (220) 2022 01 25
(731) TRZCIONKA REMIGIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)

(540) FBSYS
(510), (511) 28 Wieszaki na piłki, Wieszaki piłkarskie, ekspo-
zytory na piłki.

(210) 539119 (220) 2022 01 27
(731) SKY ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) O NIEBO LEPIEJ!
(510), (511) 12 Balony na gorące powietrze, Balony z he-
lem, Lekkie statki powietrzne, Pojazdy napędzane do użytku 
w powietrzu, Pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, 
Samoloty ultralekkie, Urządzenia do poruszania się w po-
wietrzu, Zdalnie sterowane obiekty latające, 35 Udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Wynajmowanie wszelkich mate-
riałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Usługi kon-
sultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, 
39 Naziemna obsługa statków powietrznych, Organizowanie 
i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską 
i powietrzną, Organizowanie przewozu pasażerów drogą 
lądową i powietrzną, Organizowanie transportu powietrz-
nego, Powietrzny (transport -), Transport lotniczy, Transport 
naziemny związany z przemysłem lotniczym, Usługi w za-
kresie organizowania transportu powietrznego, Dostarcza-
nie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, 
Organizowanie lotów, Transport pasażerów sterowcem, 
Transport pasażerski drogą powietrzną, Loty turystyczne,  
41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, Instruktaż w zakresie latania balonami na ogrzane 
powietrze, Instruktaż w zakresie latania samolotem, szybow-
cem, Organizowanie kursów instruktażowych, Usługi szko-
leniowe dotyczące latania balonami na ogrzane powietrze, 
Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji.

(210) 539120 (220) 2022 01 27
(731) SKY ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY ADVENTURE - LOTYBALONEM.PL O niebo lepiej!

(531) 18.05.06, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 12 Balony na gorące powietrze, Balony z he-
lem, Lekkie statki powietrzne, Pojazdy napędzane do użytku 
w powietrzu, Pojazdy do poruszania się drogą powietrzną, 
Samoloty ultralekkie, Urządzenia do poruszania się w po-
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wietrzu, Zdalnie sterowane obiekty latające, 35 Udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Wynajmowanie wszelkich mate-
riałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Usługi kon-
sultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, 
39 Naziemna obsługa statków powietrznych, Organizowanie 
i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską 
i powietrzną, Organizowanie przewozu pasażerów drogą 
lądową i powietrzną, Organizowanie transportu powietrz-
nego, Transport powietrzny, Transport lotniczy, Transport 
naziemny związany z przemysłem lotniczym, Usługi w za-
kresie organizowania transportu powietrznego, Dostarcza-
nie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, 
Organizowanie lotów, Transport pasażerów sterowcem, 
Transport pasażerski drogą powietrzną, Loty turystyczne,  
41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, Instruktaż w zakresie latania balonami na ogrzane 
powietrze, Instruktaż w zakresie latania samolotem, szybow-
cem, Organizowanie kursów instruktażowych, Usługi szko-
leniowe dotyczące latania balonami na ogrzane powietrze, 
Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji.

(210) 539158 (220) 2022 01 27
(731) TORUŃSKIE ANIOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.01.03, 02.01.22, 21.03.01, 26.01.25, 24.01.08, 29.01.15
(510), (511) 25 Gadżety reklamowe takie jak: szaliki, chusty, 
kominy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki na głowę 
przeciwsłoneczne, getry, kostiumy kąpielowe, kombinezony, 
koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imita-
cji skóry, obuwie sportowe, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, materiały reklamowe, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,  
41 Informacja o edukacji i rekreacji, kultura fizyczna, studia 
nagrań filmowych i radiowych, usługi w zakresie poprawia-
nia kondycji, organizowanie obozów sportowych, campów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury, sportu i rekreacji.

(210) 539225 (220) 2022 01 31
(731) DOBRA PĄCZKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Best Donuts since 1989

(531) 08.01.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Pączki, Lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, Wyroby piekarnicze, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Ciasto do pieczenia, gotowa-
nia i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
Drożdże i zaczyny, Czekolada, Gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], 35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej w związku z wyrobami piekar-
niczymi, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczy-
zobiorców, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji pro-
duktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradz-
twa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze-
niem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
43 Kawiarnie, Herbaciarnie, Lodziarnie, Serwowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, Snack-bary, Usługi 
barowe, Bary, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi kawiar-
ni, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 539277 (220) 2022 01 31
(731) OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKULUS

(531) 03.11.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, doraźna pomoc me-
dyczna, usługi lekarskie, kliniki medyczne, usługi w zakre-
sie prowadzenia specjalistycznych przychodni lekarskich 
różnych specjalności, doradztwo w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, Usługi okulistyczne dorosłych i dzieci, ope-
racje zaćmy, laserowa korekcja wzroku, Usługi optyczne, 
badanie wzroku, dobór soczewek kontaktowych, kon-
sultacje w zakresie korekcji wzroku, Usługi ortopedyczne 
i chirurgiczne, chirurgia urazowa, Usługi pracowni anali-
tycznej i diagnostycznej, diagnostyka laboratoryjna, Usłu-
gi stomatologiczne, protetyka stomatologiczna, Usługi re-
habilitacyjne, fizykoterapia, masaż, Usługi pielęgniarskie, 
opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, Usługi dorad-
cze w zakresie produktów i urządzeń farmaceutycznych  
i medycznych.

(210) 539287 (220) 2022 02 01
(731) CLARK GROUP INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Smardzów
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chelsea Clark

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziewczęca, 
Odzież ciążowa, Legginsy, Szorty, Spodnie ciążowe, Bluzki, 
Swetry, Bielizna ciążowa, Bielizna nocna, Odzież niemowlęca, 
Wyprawki dla noworodków, Odzież dziecięca, Pasy ciążo-
we [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Wyprawki dziecięce 
[odzież], Pajacyki dla dzieci [odzież], Odzież dla małych dzie-
ci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, Odzież męska, damska i dziecięca, Jednoczęścio-
wa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Odzież rekreacyjna, 
Odzież sportowa, Bluzy i polary ciążowe oraz do karmienia, 
Bluzy polarowe, Spódnice ciążowe, Spódnice, Tuniki i su-
kienki ciążowe oraz do karmienia, Tuniki, Sukienki ciążowe, 
Sukienki ciążowe do ślubu, Suknie ślubne, Sukienki ślubne 
z funkcją karmienia, Koszule do szpitala, Koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule do porodu, Odzież dla matek karmiących, 
Biustonosze dla karmiących matek, Koszule do karmienia, 
Ciążowa bielizna nocna, Piżamy do karmienia, Piżamy, Piża-
my damskie, Kurtki ciążowe, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki dla 
dorosłego z ocieplaczem dla dziecka, Polary dla dorosłego 
z ocieplaczem dla dziecka, Polary, Bielizna.

(210) 539425 (220) 2022 02 03
(731) METROIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.03, 26.05.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 539571 (220) 2022 02 07
(731) SIA E100 LV, Ryga, LV
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e100

(531) 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, Czujniki, detektory i instrumenty monito-
rujące, Kontrolery i regulatory, Urządzenia do monitorowa-
nia, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Urzą-
dzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 
i kartograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 

Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektro-
niczna], Elektroniczne systemy nawigacyjne, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura 
sygnalizacyjna, Mechanizmy kontroli dostępu, Urządzenia 
zabezpieczające i ochronne, Dane zapisane elektronicznie, 
Komputerowe bazy danych, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, telefo-
ny komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające 
użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny interneto-
wej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do in-
formacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamiesz-
czania recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Urządzenia do fakturowania, Aplikacje do pobra-
nia, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórko-
wymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do prze-
pływu pracy, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyj-
ne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Mobil-
ne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Interaktywne multimedialne programy kompute-
rowe, Komputerowe programy operacyjne, Komputerowe 
programy użytkowe do zarządzania plikami, Oprogramowa-
nie komputerowe [programy] do zarządzania bazami da-
nych, Programy komputerowe do korzystania z Internetu 
i sieci www, Programy komputerowe do przetwarzania da-
nych, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się 
z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy 
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów ka-
sowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy 
komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowa-
nia w zarządzaniu bazami danych, Karty kodowane, w tym 
kodowane karty magnetyczne i kodowane magnetyczne 
karty przedpłacone, Magnetyczne karty identyfikacyjne, 
Elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użyt-
ku w związku z płatnością za usługi, Karty bankowe [kodowa-
ne lub magnetyczne], Karty chipowe, Karty kodowane 
do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, Kodowane 
karty płatnicze, Kodowane karty podarunkowe, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Ad-
ministrowanie programami motywacyjnymi w celu promo-
wania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencje 
reklamowe, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Fakturowanie, Fak-
turowanie przedsiębiorstw, Usługi fakturowania na rzecz 
osób trzecich, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymali-
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
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spodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi reklamowe mające na celu 
promowanie handlu elektronicznego, Usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektroniczne-
go, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, Dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Świadczenie 
usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostęp-
nianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towa-
rów i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, Wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej on-line, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Abonowanie dostępu 
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem internetu, Gromadzenie, na rzecz innych osób, 
różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia 
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organi-
zowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Promowanie sprzedaży benzyny, oleju, benzyny ga-
zowej, oleju napędowego, paliw mineralnych innym pod-
miotom, Sprzedaż hurtowa i detaliczna benzyny, oleju, gazu 
opałowego, oleju napędowego, paliw mineralnych na sta-
cjach benzynowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z paliwami, 36 Wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, monetarne i bankowe, Emisja kart przedpłaco-
nych, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 
Wydawanie bonów używanych jako pieniądze, Wydawanie 
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościo-
wymi, Wydawanie certyfikatów upominkowych, które mogą 
być zrealizowane poprzez wymianę na towary lub usługi, 
Wydawanie kart podarunkowych, Wydawanie kuponów ra-
batowych, Wydawanie płatniczych kart upominkowych, Wy-
stawianie czeków podróżnych, Ściąganie należności i fakto-
ring, Usługi finansowania, Usługi udzielania pożyczek i kredy-
tów, usługi leasingowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Działalność finansowa, 
Usługi gwarancyjne, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpie-
czeniowe, Administracja w zakresie ubezpieczeń, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Pośred-
nictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodo-
wych, Wydawanie kart paliwowych, Udzielanie informacji fi-
nansowych związanych z wydatkami na paliwo, Udzielanie 
kredytu na pokrycie wydatków na paliwo, 37 Ładowanie ba-
terii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wyna-
jem sprzętu do nich, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, 
Doładowywanie baterii i akumulatorów, Usługi związane 
z tapicerką i naprawą pojazdów, Usługi warsztatów w zakre-
sie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, Usługi 
warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, Usługi myjni 

pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi stacji ob-
sługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Usługi 
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi tunin-
gu pojazdów, Usługi w zakresie naprawy pojazdów w na-
głych wypadkach [pomoc drogowa], Polerowanie pojazdów, 
Przegląd pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Obsługa 
i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa lub konserwacja 
sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzyno-
wych, 39 Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, 
Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Wynajem przestrzeni 
parkingowej dla pojazdów, Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych i garaży dla pojazdów, Wynajmowanie pojazdów, Wy-
pożyczanie części pojazdów, Usługi w zakresie garażowania 
pojazdów, Usługi w zakresie parkowania pojazdów, Usługi 
składów w zakresie przechowywania pojazdów, Śledzenie 
pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy uży-
ciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania 
[informacja o transporcie], Śledzenie pojazdów pasażerskich 
za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjo-
nowania [informacja o transporcie], Usługi holowania po-
jazdów, Usługi lokalizacji pojazdów, Usługi pomocy drogo-
wej dla pojazdów silnikowych, Czarterowanie pojazdów 
do transportu, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Do-
starczanie paliwa, Magazynowanie paliw gazowych, Organi-
zowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie transportu paliw, Usługi dystrybucji 
paliw, 42 Usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych 
pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje po-
jazdy, Usługi projektowania pojazdów, Badanie techniczne 
pojazdów, Kontrola techniczna pojazdów, Projektowanie 
części do pojazdów lądowych, Projektowanie części do po-
jazdów mechanicznych.

(210) 539627 (220) 2022 02 08
(731) JAGUŚCIK-RUDNICKA RENATA, Ubysławice
(540) (znak słowny)
(540) LAVOROS
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Agencje za-
trudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego.

(210) 539696 (220) 2022 02 10
(731) BOARD STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AM’OR EKLERY I WINO
(510), (511) 30 Eklerki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cu-
kiernicze i słodycze, 35 Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi w zakresie prowa-
dzenia sprzedaży i promocji alkoholi, w szczególności win,  
43 Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi w zakresie kantyn, Usługi barów kawo-
wych, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Re-
stauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi restauracyjne, 
Usługi zaopatrzenia w wina z dostawą do restauracji, na im-
prezy zorganizowane oraz na indywidualne zamówienie.

(210) 539697 (220) 2022 02 10
(731) BOARD STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AM’OR EKLERY I WINO

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Eklerki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cu-
kiernicze i słodycze, 35 Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi w zakresie prowa-
dzenia sprzedaży i promocji alkoholi, w szczególności win,  
43 Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi w zakresie kantyn, Usługi barów kawo-
wych, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Re-
stauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi restauracyjne, 
Usługi zaopatrzenia w wina z dostawą do restauracji, na im-
prezy zorganizowane oraz na indywidualne zamówienie.

(210) 539702 (220) 2022 02 10
(731) Anhui Deep Blue Medical Technology Co., Ltd., 

Anhui, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEEPBLUE

(531) 03.09.04, 26.11.03, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Odczynniki chemiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Narkotyki do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Papier od-
czynnikowy do celów medycznych, Środki dezynfekujące 
do celów higienicznych, Dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, Leki do celów weterynaryj-
nych, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, 
Materiały opatrunkowe, medyczne, Chusteczki odkażające, 
dezynfekujące.

(210) 539730 (220) 2022 02 10
(731) FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO SAN - PAJDA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jarosław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SanPajda

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Nie-
lecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierni-
czych, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierni-
czych, Solone wyroby piekarnicze, Ciastka, Ciastka owsiane, 
Ciastka herbaciane, Ciasteczka, Biszkopty, Podłużne biszkop-
ty [ciastka], Kruche ciastka (herbatniki), Duńskie ciastka ma-
ślane, Ciasteczka solone, Ciasteczka maślane, Bezy, Herbatni-
ki, Herbatniki petit-beurre, Krakersy, Słone krakersy, Ozdoby 
choinkowe [jadalne], Suchary, Suchary holenderskie, Jadalne 
wafle, Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe, Piernik, Pierniczki, 
Produkty na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej.

(210) 539737 (220) 2022 02 10
(731) MEDIA SERVICE ZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.03.09, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, 
płyty z nagraniami, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, także do zastosowań inte-
raktywnych, Oprogramowanie komputerowe i programy 
komputerowe (zapisane lub do pobrania), Książki i czasopi-
sma audio, Publikacje elektroniczne, do pobrania przez sieć 
komputerową i on-line, Animowane filmy rysunkowe, Filmy 
kinematograficzne, Oprogramowanie i programy do gier 
komputerowych, Elektroniczne gry planszowe, Podręczniki 
użytkownika w postaci elektronicznej do oprogramowania 
komputerowego i gier, w tym na dyskietkach lub dyskach 
CD-ROM, Nagrane kasety video, płyty DVD, Blu-ray z anima-
cją, Ubrania odblaskowe zabezpieczające przed wypadkami, 
16 Publikacje, Materiały drukowane, Książki, przewodniki, 
podręczniki, Drukowane materiały edukacyjne i szkolenio-
we, czasopisma, gazetki, periodyki, afisze, transparenty, al-
bumy, broszury, plakaty, ulotki, druki, formularze, fotografie, 
kalendarze, katalogi, klasery, atlasy, globusy, mapy, prospekty, 
publikacje, fotografie, rysunki, zakładki do książek, Materiały 
instruktażowe i do nauczania, Komiksy, Historyjki obrazkowe, 
Książeczki z kuponami, Drukowane nagrody, certyfikaty i za-
proszenia, dyplomy, karty wyników, Arkusze z papieru i two-
rzyw sztucznych, Do pakowania, Artykuły biurowe, Cyrkle, 
Długopisy, Dziurkacze, Ekierki, kątownice, kątomierze, Krzyw-
ki, Linijki, liniały, Pióra, pisaki, Rysiki, Ołówki, Flamastry, Etui 
na przybory do pisania, Piórniki, Spinacze, Zszywki, Gumki, 
Pędzle, Stemple do znakowania i pieczętowania, Zestawy 
do malowania dla dzieci, Akwarele, Przyborniki biurkowe, 
Szablony, Artykuły piśmiennicze, Teczki papierowe, Koper-
ty, Litery i cyfry papierowe, Aplikacje z papieru, Zeszyty, 
Bloczki do pisania i zapisywania, Notesy, Segregatory, Bile-
ty wstępu, Drukowane zaproszenia papierowe, Drukowane 
karty okolicznościowe, Karty na wymianę, Znaczki i klasery, 
Kalkomanie, Bielizna stołowa papierowa, Etykiety papierowe 
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i tekturowe, Folie do pakowania i owijania, Torebki papiero-
we na odchody zwierząt domowych, kartonowe pudełka, 
Kasetki, Kokardy papierowe, Ręczniki papierowe do czysz-
czenia, Ręczniki papierowe do rąk i do osuszania, ręczniki 
papierowe w rolkach, Dekoracje ścienne 3D z papieru, Ozdo-
by ścienne z papieru, Maty papierowe i z kartonu, Obwoluty 
i okładki papierowe i skórzane, Papierowe i foliowe opako-
wania śniadaniowe, Torby papierowe na zakupy, Papierowe 
worki na śmieci, Drukowane wykroje kostiumów, Chusteczki 
do nosa papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 
Papierowe podkładki, 24 Ręczniki tekstylne, w szczególno-
ści dla małych dzieci, Obrusy i serwetki tekstylne kuchenne 
artykuły tekstylne, Pościel tekstylna, Bielizna stołowa, Bie-
lizna pościelowa dla dzieci, Narzuty tekstylne, Koce, Tka-
niny pościelowe w postaci śpiworów, Tekstylne, Dodatki 
do odzieży: artykuły do szycia, ozdobne artykuły tekstylne, 
Tekstylne artykuły kąpielowe, Tekstylne pokrowce na meble,  
25 Ubrania codzienne, Ubrania dla sportowców, Odzież 
ochronna na ubrania, Odzież dla niemowląt i małych dzie-
ci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, 
Ubranka do wózka (kombinezony dla niemowląt), Odzież 
jednoczęściowa w szczególności pajacyki dla dzieci, 28 Gry 
i zabawki, Gry zręcznościowe, Gry planszowe, Gry karcia-
ne, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Sprzęt sprzedawany 
jako zestaw do gier karcianych, Podręczne aparaty do gier 
elektronicznych, Układanki zabawowe, Kulki do gry, Gry ła-
migłówki, Gry towarzyskie, 35 Usługi w zakresie reklamy 
i informacji handlowej świadczone na rzecz osób trzecich, 
także on-line, Usługi publikowania materiałów i ogłoszeń 
prasowych oraz reklamowych, w tym wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Przygotowywania audio-
wizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
w reklamie, Aktualizacji materiałów reklamowych, Usługi 
handlu detalicznego świadczone za pośrednictwem inter-
netu, dotyczące publikacji elektronicznych, nagrań audio 
i wideo do pobrania, nośników dźwięku i obrazu oraz opro-
gramowania i książek oraz usługi informacji handlowej dla 
nabywców tych towarów, 38 Usługi prowadzenia elektro-
nicznych biuletynów informacyjnych, telekomunikacyjne-
go przekazywania informacji, tekstów, obrazów oraz plików 
audio i wideo z wykorzystaniem platform i portali w Inter-
necie, Elektronicznej wymiany informacji za pomocą forów 
internetowych, Elektronicznego przechowywania i wyszuki-
wania informacji tekstowych i obrazowych oraz danych, Roz-
powszechniania filmów i nagrań wideo o charakterze eduka-
cyjnym, rekreacyjnym, sportowym lub kulturalno-rozrywko-
wym za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
41 Usługi w zakresie: edukacji i instruktażu, Publikowania 
tekstów (innych niż reklamowe), Publikowania książek i cza-
sopism, w tym w postaci elektronicznej, także w systemie 
on-line, Elektronicznych publikacji nie do pobrania, Organi-
zowania i prowadzenia imprez o charakterze edukacyjnym, 
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, Usługi organizo-
wania plebiscytów i konkursów, Udostępniania filmów ani-
mowanych, także do pobrania ze strony internetowej, Usłu-
gi udostępniania gier nie do pobrania i do pobrania z sieci 
komputerowej, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie 
z komputerowej bazy danych lub z internetu, Usługi dostar-
czania informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, 
Usługi prowadzenia on-line tematycznych klubów skupio-
nych wokół specjalnych zainteresowań, 42 Usługi w zakresie: 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną 
udostępniania platformy i serwisów internetowych osobom 
trzecim, Aktualizowania oprogramowania komputerowego 
i pakietów oprogramowania oraz zabezpieczenia danych.

(210) 539738 (220) 2022 02 10
(731) MEDIA SERVICE ZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.15.99, 27.05.01, 26.13.25, 27.05.03, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, 
płyty z nagraniami, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, Także do zastosowań inte-
raktywnych, Oprogramowanie komputerowe i programy 
komputerowe (zapisane lub do pobrania), Książki i czasopi-
sma audio, Publikacje elektroniczne, Do pobrania przez sieć 
komputerową i on-line, Animowane filmy rysunkowe, Filmy 
kinematograficzne, Oprogramowanie i programy do gier 
komputerowych, Elektroniczne gry planszowe, Podręczniki 
użytkownika w postaci elektronicznej do oprogramowania 
komputerowego i gier, w tym na dyskietkach lub dyskach 
CD-ROM, Nagrane kasety video, płyty DVD, Blu-ray z anima-
cją, Ubrania odblaskowe zabezpieczające przed wypadkami, 
16 Publikacje, Materiały drukowane, Książki, przewodniki, 
podręczniki, Drukowane materiały edukacyjne i szkolenio-
we, czasopisma, gazetki, periodyki, afisze, transparenty, al-
bumy, broszury, plakaty, ulotki, druki, formularze, fotografie, 
kalendarze, katalogi, klasery, atlasy, globusy, mapy, prospekty, 
publikacje, fotografie, rysunki, zakładki do książek, Materiały 
instruktażowe i do nauczania, Komiksy, Historyjki obrazkowe, 
Książeczki z kuponami, Drukowane nagrody, certyfikaty i za-
proszenia, dyplomy, karty wyników, Arkusze z papieru i two-
rzyw sztucznych, Do pakowania, Artykuły biurowe, Cyrkle, 
Długopisy, Dziurkacze, Ekierki, kątownice, kątomierze, Krzyw-
ki, Linijki, liniały, Pióra, pisaki, Rysiki, Ołówki, Flamastry, Etui 
na przybory do pisania, Piórniki, Spinacze, Zszywki, Gumki, 
Pędzle, Stemple do znakowania i pieczętowania, Zestawy 
do malowania dla dzieci, Akwarele, Przyborniki biurkowe, 
Szablony, Artykuły piśmiennicze, Teczki papierowe, Koper-
ty, Litery i cyfry papierowe, Aplikacje z papieru, Zeszyty, 
Bloczki do pisania i zapisywania, Notesy, Segregatory, Bile-
ty wstępu, Drukowane zaproszenia papierowe, Drukowane 
karty okolicznościowe, Karty na wymianę, Znaczki i klasery, 
Kalkomanie, Bielizna stołowa papierowa, Etykiety papierowe 
i tekturowe, Folie do pakowania i owijania, Torebki papiero-
we na odchody zwierząt domowych, Kartonowe pudełka, 
Kasetki, Kokardy papierowe, Ręczniki papierowe do czysz-
czenia, Ręczniki papierowe do rąk i do osuszania, ręczniki 
papierowe w rolkach, Dekoracje ścienne 3D z papieru, Ozdo-
by ścienne z papieru, Maty papierowe i z kartonu, Obwoluty 
i okładki papierowe i skórzane, Papierowe i foliowe opako-
wania śniadaniowe, Torby papierowe na zakupy, Papierowe 
worki na śmieci, Drukowane wykroje kostiumów, Chusteczki 
do nosa papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 
Papierowe podkładki, 24 Ręczniki tekstylne, w szczególno-
ści dla małych dzieci, Obrusy i serwetki tekstylne kuchenne 
artykuły tekstylne, Pościel tekstylna, Bielizna stołowa, Bie-
lizna pościelowa dla dzieci, Narzuty tekstylne, Koce, Tka-
niny pościelowe w postaci śpiworów, Tekstylne, Dodatki 
do odzieży: artykuły do szycia, ozdobne artykuły tekstylne, 
Tekstylne artykuły kąpielowe, Tekstylne pokrowce na meble,  
25 Ubrania codzienne, Ubrania dla sportowców, Odzież 
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ochronna na ubrania, Odzież dla niemowląt i małych dzie-
ci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, 
Ubranka do wózka (kombinezony dla niemowląt), Odzież 
jednoczęściowa w szczególności pajacyki dla dzieci, 28 Gry 
i zabawki, Gry zręcznościowe, Gry planszowe, Gry karcia-
ne, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Sprzęt sprzedawany 
jako zestaw do gier karcianych, Podręczne aparaty do gier 
elektronicznych, Układanki zabawowe, Kulki do gry, Gry ła-
migłówki, Gry towarzyskie, 35 Usługi w zakresie reklamy 
i informacji handlowej świadczone na rzecz osób trzecich, 
także on-line, Usługi publikowania materiałów i ogłoszeń 
prasowych oraz reklamowych, w tym wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Przygotowywania audio-
wizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania 
w reklamie, Aktualizacji materiałów reklamowych, Usługi 
handlu detalicznego świadczone za pośrednictwem inter-
netu, dotyczące publikacji elektronicznych, nagrań audio 
i wideo do pobrania, nośników dźwięku i obrazu oraz opro-
gramowania i książek oraz usługi informacji handlowej dla 
nabywców tych towarów, 38 Usługi prowadzenia elektro-
nicznych biuletynów informacyjnych, telekomunikacyjne-
go przekazywania informacji, tekstów, obrazów oraz plików 
audio i wideo z wykorzystaniem platform i portali w Inter-
necie, Elektronicznej wymiany informacji za pomocą forów 
internetowych, Elektronicznego przechowywania i wyszuki-
wania informacji tekstowych i obrazowych oraz danych, Roz-
powszechniania filmów i nagrań wideo o charakterze eduka-
cyjnym, rekreacyjnym, sportowym lub kulturalno-rozrywko-
wym za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
41 Usługi w zakresie: edukacji i instruktażu, Publikowania 
tekstów (innych niż reklamowe), Publikowania książek i cza-
sopism, w tym w postaci elektronicznej, także w systemie 
on-line, Elektronicznych publikacji nie do pobrania, Organi-
zowania i prowadzenia imprez o charakterze edukacyjnym, 
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, Usługi organizo-
wania plebiscytów i konkursów, Udostępniania filmów ani-
mowanych, także do pobrania ze strony internetowej, Usłu-
gi udostępniania gier nie do pobrania i do pobrania z sieci 
komputerowej, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie 
z komputerowej bazy danych lub z internetu, Usługi dostar-
czania informacji i publikacji w zakresie edukacji i rozrywki 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych, 
Usługi prowadzenia on-line tematycznych klubów skupio-
nych wokół specjalnych zainteresowań, 42 Usługi w zakresie: 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną 
udostępniania platformy i serwisów internetowych osobom 
trzecim, Aktualizowania oprogramowania komputerowego 
i pakietów oprogramowania oraz zabezpieczenia danych.

(210) 539796 (220) 2022 02 11
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SZIK - H. SZYDEŁKO 

SPÓŁKA JAWNA, TYCZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZIK części samochodowe

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akce-
soriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 

w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej takich towarów jak: płyny 
hamulcowe, oleje hamulcowe, płyny chłodzące do chłodnic 
pojazdów, płyny do układu kierowniczego ze wspomaga-
niem, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, oleje 
silnikowe, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje 
smarowe do silników pojazdów mechanicznych, oleje samo-
chodowe, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, 
opony, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 37 Mycie 
pojazdów, Polerowanie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, 
Malowanie pojazdów, Odnawianie pojazdów, Konserwacja 
pojazdów, Przegląd pojazdów, Remont pojazdów, Kom-
pleksowe czyszczenie pojazdów, Konserwacja pojazdów 
mechanicznych, Mycie pojazdów mechanicznych, Regene-
racja silników pojazdów, Usługi awaryjnych napraw pojaz-
dów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Instalowanie 
części do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, Konser-
wacja i naprawa pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, 
Usługi stacji naprawy pojazdów, Doradztwo dotyczące na-
prawy pojazdów, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, 
Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub 
naprawa pojazdów samochodowych, Montaż [instalowa-
nie] akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części 
do pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 
Dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, Dostarcza-
nie informacji o konserwacji pojazdów, Konserwacja, serwis 
i naprawa pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, 
Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Usługi warsztatów 
w zakresie konserwacji pojazdów, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojaz-
dów mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych i ich części, Usługi w zakresie na-
prawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], 
Usługi myjni pojazdów, Udostępnianie samoobsługowej 
myjni samochodowej, Naprawa pojazdów w ramach usług 
pomocy drogowej.

(210) 539804 (220) 2022 02 11
(731) POLSTAL W. DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SELENA
(510), (511) 6 Dachówka metalowa.

(210) 539805 (220) 2022 02 11
(731) POLSTAL W. DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZOJA
(510), (511) 6 Dachówka metalowa.

(210) 539834 (220) 2022 02 14
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GENOCOLOSTRUM
(510), (511) 1 Proteiny do użytku w produkcji suplementów 
żywnościowych, Proteiny do użytku w produkcji suplemen-
tów diety, Witaminy do użytku w produkcji suplementów 
żywnościowych, Białko zwierzęce [surowiec], Białko, Siara 
do użytku w przemyśle spożywczym, 5 Białkowe suple-
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menty diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Mieszanki 
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owoco-
wym, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety dla zwierząt, Batony zawierające suplementy odżyw-
cze, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie su-
plementów odżywczych, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki (su-
plementy), Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwu-
tleniające suplementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplemen-
ty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety 
dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci mieszanki napojów w proszku, Suple-
menty diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, 
Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające 
się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, Suplementy diety składające się z wi-
tamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety z bia-
łek serwatkowych, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 
Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Suple-
menty do żywności dla zwierząt (lecznicze), Suplementy 
lecznicze do żywności dla zwierząt, Suplementy mineralne 
do karmienia żywego inwentarza, Suplementy odżywcze 
w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witami-
nowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne 
dla zwierząt domowych, Suplementy wzmacniające zawie-
rające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilak-
tycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy żywnościowe 
w postaci proszku, Suplementy żywnościowe, Koktajle biał-
kowe, Nutraceutyki do celów terapeutycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla 
ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, Liofilizowana żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przy-
stosowana do celów medycznych, Suplementy z siarą.

(210) 539849 (220) 2022 02 15
(731) PURA VIDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Pura Vida
(510), (511) 39 Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi 
agencji rezerwującej podróże lotnicze, Usługi w zakresie re-
zerwacji biletów na podróże i wycieczki, Udostępnianie po-
jazdów na wycieczki i wyprawy, Usługi agencji rezerwującej 
wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, Wycieczki (Organizowanie -), Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Trans-
port, Oprowadzanie wycieczek, Organizacja i rezerwowanie 

wycieczek, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek 
turystycznych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji 
zorganizowanych, Organizowanie transportu wakacyjnego, 
Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wa-
kacji zorganizowanych, Organizowanie wypożyczania sa-
mochodów w ramach wakacji zorganizowanych, Organizo-
wanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Rezer-
wowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, Usługi agencji 
podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, 
41 Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Organiza-
cja konferencji edukacyjnych, 43 Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na konferencje, wystawy i spotkania, Usługi w zakresie za-
pewniania obiektów na spotkania, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Świadcze-
nie usług przez hotele i motele, Ocena zakwaterowania wa-
kacyjnego, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci 
domów wakacyjnych, Udzielanie informacji online doty-
czących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Usługi 
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na waka-
cje, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi 
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi zakwate-
rowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyj-
ne, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 539852 (220) 2022 02 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) ENDOKRINOL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 539854 (220) 2022 02 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) EXACTOR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów Ieczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 539855 (220) 2022 02 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
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(540) EXACTORIS
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 539866 (220) 2022 02 14
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A MALINOWY AS MIÓD PITNY PÓŁTORAK owocowy 

LEŻAKOWANY Z PASJĄ MANUFAKTURA MIODÓW 
OWOCOWYCH

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.01.04, 05.07.08, 03.13.04
(510), (511) 33 Miody pitne.

(210) 539876 (220) 2022 02 14
(731) AQUA-WORLD & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA MUSIC PIANO

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 
11 Fontanny, 19 Pływackie baseny [konstrukcje niemetalo-
we], 20 Zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(210) 539877 (220) 2022 02 14
(731) AQUA-WORLD & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA MUSIC VULCANO

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 
11 Fontanny, 19 Pływackie baseny [konstrukcje niemetalo-
we], 20 Zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(210) 539878 (220) 2022 02 14
(731) AQUA-WORLD & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATER TANK FORMAT STRUCTURE

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 
11 Fontanny, 19 Pływackie baseny [konstrukcje niemetalo-
we], 20 Zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(210) 539884 (220) 2022 02 14
(731) STANISŁAWIUK KAMIL, Warszawa;  

MATYSIAK PIOTR, Warszawa;  
POTOCKI-BIELECKI BOHDAN, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KLÜ
(510), (511) 3 Kosmetyki, kremy kosmetyczne, produkty per-
fumeryjne, 5 Suplementy diety.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 539888 (220) 2022 02 15
(731) KOWALCZYK MONIKA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPR POINT CHRONIMY, CO NIEPOWTARZALNE  

WE PROTECT WHAT IS UNIQUE

(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.23, 
29.01.13

(510), (511) 41 Nauczanie, Edukacja, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, Tłumaczenia, 45 Usługi kancelarii 
patentowych, Usługi rzeczników patentowych, Usługi praw-
ne, Doradztwo prawne, Doradztwo dotyczące własności 
przemysłowej, Doradztwo w zakresie patentów, Doradz-
two związane z ochroną patentową, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, 
wzorów użytkowych, wynalazków, oznaczeń geograficz-
nych, nowych odmian roślin oraz praw autorskich, Usługi 
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Do-
radztwo związane z rejestracją nazw domen, Usługi dorad-
cze w zakresie nazw domen, Doradztwo w zakresie sporów 
sądowych, Badania prawne, Badania w zakresie własności in-
telektualnej, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usłu-
gi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych i wzo-
rów przemysłowych, Usługi prawne dotyczące praw własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania 
patentów, Usługi prawne związane z licencjonowaniem 
praw autorskich, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi 
w zakresie własności intelektualnej, Usługi doradztwa w za-
kresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi praw-
ne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, 
Zarządzanie prawami własności intelektualnej, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami 
autorskimi, Usługi nadzoru w zakresie własności intelektual-
nej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw 
autorskich [usługi prawne], Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządza-
nia umów związanych z prawami własności intelektualnej, 
Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności intelektualnej, Usługi monitorowania prawnego, 
Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Moni-
torowanie praw własności intelektualnej do celów doradz-
twa prawnego, Mediacja [usługi prawne], Arbitraż, Wycena 
wartości niematerialnych i prawnych, Egzekwowanie praw 
do własności intelektualnej.

(210) 539916 (220) 2022 02 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP abc2

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.21, 29.01.14
(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 telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mini 
albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przy-
klejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, 
Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywa-
nia fotografii, Albumy fotograficzne kolekcjonerskie, Karty 
do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie za-
wodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne), Papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały 
piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i za-
bawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry 
komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do użyt-
ku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 
35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multi-
medialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz 
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organi-
zacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, Usługi marketingu i public relations, Merchandising, 
Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, Promowanie 
koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów,  
38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, świa-
tłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych 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 kompu-
terowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
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Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, 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 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, 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 
nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i Informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów.

(210) 539924 (220) 2022 02 15
(731) FUNDACJA HASCO-LEK, Wrocław; HASCO TM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMAGANIE MAMY W DNA

(531) 02.09.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medycz-
ne w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Suplementy diety, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, Preparaty ziołowo-
-witaminowe, 35 Usługi promocyjne i reklamowe związane 
ze wspieraniem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profi-
laktyki zdrowotnej, Usługi promocyjne i reklamowe w zakre-
sie promowania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz ra-
cjonalnego odżywiania, Usługi związane z promocją pomo-
cy dzieciom, Organizowanie aukcji publicznych, Promowa-

nie i wspieranie rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 
36 Tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków 
finansowych na wspieranie rozwoju, ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, 
Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój ochrony 
i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie imprez, ba-
lów, koncertów, spektakli, przedstawień teatralnych i kaba-
retowych, festiwali, wystaw, pokazów, szkoleń, warsztatów, 
sympozjów i konferencji, Wspieranie działalności poprzez 
organizowanie zbiórek finansowych na rzecz zapewnienia 
opieki medycznej dzieciom, 39 Transport, pakowanie i skła-
dowanie towarów, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi sportowe i kulturalne, Organizowanie i prowadzenie 
placówek oświatowo - wychowawczych i edukacyjnych, 
Prowadzenie szkół, Organizowanie i prowadzenie przed-
szkoli integracyjnych, Doradztwo w zakresie nauki, edukacji, 
kształcenia, oświaty i wychowania, Informacja o edukacji, 
Szkolenie i doskonalenie umiejętności terapeutów, rehabi-
litantów, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów oraz 
targów i wystaw edukacyjnych lub kulturalnych, Usługi zwią-
zane z organizacją wypoczynku i rekreacją, Organizowanie 
sportowych lub naukowych: obozów, kolonii, wczasów, 
zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych, Organizo-
wanie ceremonii rozdawania nagród w uznaniu wybitnych 
osiągnięć i zasług w dziedzinie rozwoju ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze, 
43 Usługi w zakresie zapewniania opieki i schronienia dzie-
ciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom oraz ich spo-
łecznościom lokalnym, w związku z działalnością dobroczyn-
ną, Prowadzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu dla 
osób niepełnosprawnych, 44 Usługi medyczne, Usługi wete-
rynaryjne, Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, rodzin-
ne, terapeutyczne oraz psychoterapeutyczne, Rehabilitacja 
fizyczna i społeczna osób pokrzywdzonych przez los.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539934 (220) 2022 02 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga Polędwiczanka z warzywami  

100% Polski Kapitał

(531) 05.09.15, 05.09.24, 05.09.01, 05.11.05, 26.01.03, 26.01.04, 
26.01.18, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

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

(210) 539939 (220) 2022 02 16
(731) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) LACTIFARING
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły 
dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Pre-
paraty i materiały diagnostyczne, Opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, Żywe narządy i tkanki do ce-
lów chirurgicznych, Aerozole chłodzące do celów medycz-
nych, Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyf-
cie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzeda-
wane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wypo-
sażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, 
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów me-
dycznych, Barwniki chirurgiczne, Biologiczne hodowle tka-
nek do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek 
do celów weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów 
medycznych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Butle z tle-
nem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, Ce-
ment chirurgiczny, Cement kostny do celów chirurgicznych 
i ortopedycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych, 
Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny 
do celów ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncep-
cyjne, Chromatograficzne kolumny do celów medycznych, 
Cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], Dekstryny 
do użytku farmaceutycznego, Dodatki antybiotykowe 
do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy do celów medycz-
nych, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Dodatki 

odżywcze do celów weterynaryjnych, Doustne sole nawad-
niające, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i poda-
wania preparatów farmaceutycznych, Drożdże do celów me-
dycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty 
z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub far-
maceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku medycznego, 
Ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, Elementy radio-
aktywne do użytku medycznego, Enzymy do celów me-
dycznych, Enzymy do celów weterynaryjnych, Estry celulozy 
do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farma-
ceutycznych, Feromony, Frakcje białek krwi, Gąbki z che-
micznymi preparatami antykoncepcyjnymi, Gąbki antykon-
cepcyjne, Gazy do celów medycznych, Gazy i mieszaniny 
gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, Guma do żu-
cia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Hemoglobi-
na, Hormony radioterapeutyczne, Izotopy do celów medycz-
nych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Kąpie-
le tlenowe, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [pre-
paraty], Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki 
do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawa-
ne bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, 
Kleje do przymocowywania protez, Kleje medyczne do wią-
zania tkanek wewnętrznych, Kleje medyczne do wiązania 
ran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów far-
maceutycznych, Komórki macierzyste do celów weteryna-
ryjnych, Komórki macierzyste do celów medycznych, Ko-
mórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie 
pielęgnacji skóry, Komórki rekonstytuowane do zabiegów 
medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, Kremy na wymio-
na do użytku w rolnictwie, Krew do celów medycznych, 
Krew pępowinowa, Krew pępowinowa do celów medycz-
nych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecz-
nicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny po gole-
niu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, 
Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Leczni-
cze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów wete-
rynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Leki uśmierzające ból 
do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, Lubrykanty 
do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrun-
ków gipsowych, Materiały radioaktywne do celów medycz-
nych, Mieszane preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Mieszanki gazowe do użytku medycznego, Mineralne 
preparaty spożywcze do celów medycznych, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, Nasienie zwierząt 
do sztucznej inseminacji, Natłuszczony papier do celów me-
dycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczal-
nych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farma-
ceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie 
preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki 
w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie pre-
paratów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycz-
nego, Odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce 
weterynaryjnej, Odczynniki stosowane w genetycznej dia-
gnostyce medycznej, Odświeżacze oddechu do celów me-
dycznych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca 
do produktów farmaceutycznych, Olejek z drzewa sandało-
wego do celów medycznych, farmaceutycznych lub wetery-
naryjnych, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Opłatki 
do leków do celów farmaceutycznych, Osocze krwi, Papiero-
sy beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Pijawki 
do celów medycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla 
psów, Płyny do celów weterynaryjnych, Podłoże do wzrostu 
komórek do hodowli komórek do celów medycznych, Po-
żywki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów 
medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycz-
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nego, Preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, 
Preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty 
bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Pre-
paraty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty biochemiczne do użyt-
ku medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów 
mlecznych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Pre-
paraty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do kąpie-
li, lecznicze, Preparaty do lewatywy, Preparaty do produkcji 
napojów leczniczych, Preparaty do stosowania w naturopa-
tii, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Prepara-
ty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty far-
maceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty farma-
ceutyczne dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne zawierają-
ce komórki macierzyste, Preparaty i substancje weterynaryj-
ne, Preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, Pre-
paraty kantarydowe do użytku medycznego, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze zawie-
rające glinę, Preparaty medyczne, Preparaty mentolowe 
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty na bazie mikroorgani-
zmów do celów medycznych, Preparaty paracetamolu 
do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do po-
dawania dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do ce-
lów diagnostycznych, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty 
sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witamino-
we i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, 
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty za-
wierające metioninę, Preparaty zawierające pantenol 
do użytku medycznego, Preparaty zawierające szczepionkę 
doustną, Preparaty zawierające tryptofan, Preparaty zawiera-
jące trychomycynę, Produkty uboczne z procesu przeróbki 
ziarn zbóż do celów medycznych, Proszek perłowy do celów 
medycznych, Proszek z kory do użytku medycznego, Proszek 
z kory do użytku weterynaryjnego, Przenośne apteczki 
pierwszej pomocy, Przeszczepy naczyniowe [żywe tkanki], 
Rad do celów medycznych, Rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, Roztwory soli do irygacji zatok 
i nosa, Sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], 
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Składniki krwi, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineral-
nych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Spo-
iwa do kopyt zwierzęcych, Sperma do sztucznego zapłod-
nienia, Środki aktywujące czynność komórkową do celów 
medycznych, Środki antyporostowe na wody morskie, Środki 
do dostarczania leków w postaci jadalnych opłatków do owi-
jania farmaceutyków w proszku, Środki do zwalczania mikro-
bów, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki leczące choro-
bę popromienną, Środki na odciski, Środki nawilżające do ce-
lów chirurgicznych, Środki nawilżające do użytku medyczne-
go, Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odtoksycz-
niające z chloru do celów medycznych, Środki odtruwające 
z arszeniku do celów medycznych, Środki odtruwające 
z benzenu do celów medycznych, Środki sercowo-naczynio-
we do celów medycznych, Środki wabiące dla zwierząt do-
mowych, Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, 
Substancje radioaktywne do celów medycznych, Substancje 
radioaktywne zamknięte do celów medycznych, Substytuty 

krwi, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, Suple-
menty wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 
Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu 
do celów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Szczepion-
ki, Szczepionki dla ludzi, Sztyfty kaustyczne, Sztyfty łagodzą-
ce ból głowy, Tiomersal do celów medycznych, Tlen do ce-
lów medycznych, Tlen stały do użytku medycznego, Tłuszcz 
dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], 
Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryj-
nych, Toniki lecznicze do skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny 
do celów medycznych, Ureaza do celów medycznych, Waze-
lina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Węgiel ak-
tywny do adsorpcji toksyn do celów medycznych, Woda 
morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utle-
niona do celów medycznych, Woda źródlana do celów me-
dycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wskaźni-
ki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki radio-
izotopów do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, 
Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, 
Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Żelatyna do celów me-
dycznych, Żele do masażu do celów medycznych, Zestalone 
gazy do celów medycznych, Ziołowe maści na rany na skó-
rze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające 
swędzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek wspo-
magający trawienie dla ptaków, Żywe komórki do celów we-
terynaryjnych.

(210) 539940 (220) 2022 02 16
(731) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) MUCOLACTI
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 
Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Aerozole 
chłodzące do celów medycznych, Alkohol do nacierania, Al-
kohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Aptecz-
ki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Aptecz-
ki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej po-
mocy do użytku domowego, Balsamy do pielęgnacji pupy 
niemowlęcia do celów medycznych, Barwniki chirurgiczne, 
Biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, Biolo-
giczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, Biolo-
giczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne prepa-
raty do celów weterynaryjnych, Borowina do kąpieli, Borowi-
na lecznicza, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone 
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cement kostny 
do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Cement kostny 
do celów chirurgicznych, Cement kostny do celów medycz-
nych, Cement kostny do celów ortopedycznych, Chemiczne 
środki antykoncepcyjne, Chromatograficzne kolumny do ce-
lów medycznych, Cukier mleczny do celów medycznych 
[laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki 
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy 
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do celów medycznych, Dodatki odżywcze do celów wetery-
naryjnych, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Doust-
ne sole nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, odży-
wiania i podawania preparatów farmaceutycznych, Drożdże 
do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycz-
nych, Ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weteryna-
ryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku 
medycznego, Ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, 
Elementy radioaktywne do użytku medycznego, Enzymy 
do celów medycznych, Enzymy do celów weterynaryjnych, 
Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Etery celulozy 
do celów farmaceutycznych, Feromony, Frakcje białek krwi, 
Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicznymi preparatami 
antykoncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, Gazy 
i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, 
Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 
Hemoglobina, Izotopy do celów medycznych, Hormony ra-
dioterapeutyczne, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt do-
mowych, Kąpiele tlenowe, Kąpiele w płynie odkażającym dla 
zwierząt [preparaty], Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki 
sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje 
chirurgiczne, Kleje do przymocowywania protez, Kleje me-
dyczne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kleje medyczne 
do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium 
do celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów 
weterynaryjnych, Komórki macierzyste do celów medycz-
nych, Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Komórki rekonstytuowane 
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, Kre-
my na wymiona do użytku w rolnictwie, Krew do celów me-
dycznych, Krew pępowinowa, Krew pępowinowa do celów 
medycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche 
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampo-
ny, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do ce-
lów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Leki uśmie-
rzające ból do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, 
Lubrykanty do celów medycznych, Materiały do chirurgicz-
nych opatrunków gipsowych, Materiały radioaktywne do ce-
lów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Mieszanki gazowe do użytku medycznego, 
Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Na-
sączone chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, Nasienie 
zwierząt do sztucznej inseminacji, Natłuszczony papier 
do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci 
rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie prepara-
tów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające 
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalnia-
jące leki w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwal-
nianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku 
medycznego, Odczynniki stosowane w genetycznej diagno-
styce weterynaryjnej, Odczynniki stosowane w genetycznej 
diagnostyce medycznej, Odświeżacze oddechu do celów 
medycznych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca 
do produktów farmaceutycznych, Olejek z drzewa sandało-
wego do celów medycznych, farmaceutycznych lub wetery-
naryjnych, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Opłatki 
do leków do celów farmaceutycznych, Osocze krwi, Papiero-
sy beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Pijawki 
do celów medycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla 
psów, Płyny do celów weterynaryjnych, Podłoże do wzrostu 
komórek do hodowli komórek do celów medycznych, Po-
żywki do kości złożone z materiałów biologicznych do celów 

medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycz-
nego, Preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, 
Preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty 
bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Pre-
paraty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bak-
teryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty biochemiczne do użyt-
ku medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów 
mlecznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Pre-
paraty do irygacji do celów medycznych, Preparaty do ką-
pieli, lecznicze, Preparaty do lewatywy, Preparaty do produk-
cji napojów leczniczych, Preparaty do stosowania w naturo-
patii, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Prepa-
raty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty 
farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty far-
maceutyczne dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne zawie-
rające komórki macierzyste, Preparaty i substancje weteryna-
ryjne, Preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, 
Preparaty kantarydowe do użytku medycznego, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze zawie-
rające glinę, Preparaty medyczne, Preparaty mentolowe 
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty na bazie mikroorgani-
zmów do celów medycznych, Preparaty paracetamolu 
do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do po-
dawania dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfiko-
wanym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do ce-
lów diagnostycznych, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty 
sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witamino-
we i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, 
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty za-
wierające metioninę, Preparaty zawierające pantenol 
do użytku medycznego, Preparaty zawierające szczepionkę 
doustną, Preparaty zawierające tryptofan, Preparaty zawiera-
jące trychomycynę, Produkty uboczne z procesu przeróbki 
ziarn zbóż do celów medycznych, Proszek perłowy do celów 
medycznych, Proszek z kory do użytku medycznego, Proszek 
z kory do użytku weterynaryjnego, Przenośne apteczki 
pierwszej pomocy, Przeszczepy naczyniowe [żywe tkanki], 
Rad do celów medycznych, Rozpuszczalniki do usuwania 
plastrów samoprzylepnych, Roztwory soli do irygacji zatok 
i nosa, Sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycz-
nych i weterynaryjnych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], 
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Składniki krwi, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineral-
nych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Sper-
ma do sztucznego zapłodnienia, Spoiwa do kopyt zwierzę-
cych, Środki aktywujące czynność komórkową do celów 
medycznych, Środki antyporostowe na wody morskie, Środki 
do dostarczania leków w postaci jadalnych opłatków do owi-
jania farmaceutyków w proszku, Środki do zwalczania mikro-
bów, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki leczące choro-
bę popromienną, Środki na odciski, Środki nawilżające do ce-
lów chirurgicznych, Środki nawilżające do użytku medyczne-
go, Środki odstraszające insekty dla psów, Środki odtoksycz-
niające z chloru do celów medycznych, Środki odtruwające 
z arszeniku do celów medycznych, Środki odtruwające 
z benzenu do celów medycznych, Środki sercowo-naczynio-
we do celów medycznych, Środki wabiące dla zwierząt do-
mowych, Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, 
Substancje radioaktywne do celów medycznych, Substancje 
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radioaktywne zamknięte do celów medycznych, Substytuty 
krwi, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty para-
farmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, 
Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu 
do celów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Szczepion-
ki, Szczepionki dla ludzi, Sztyfty kaustyczne, Sztyfty łagodzą-
ce ból głowy, Tiomersal do celów medycznych, Tlen do ce-
lów medycznych, Tlen stały do użytku medycznego, Tłuszcz 
dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], 
Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryj-
nych, Toniki lecznicze do skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny 
do celów medycznych, Ureaza do celów medycznych, Waze-
lina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Węgiel ak-
tywny do adsorpcji toksyn do celów medycznych, Woda 
morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utle-
niona do celów medycznych, Woda źródlana do celów me-
dycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wskaźni-
ki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki radio-
izotopów do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, 
Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, 
Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Żelatyna do celów me-
dycznych, Żele do masażu do celów medycznych, Zestalone 
gazy do celów medycznych, Ziołowe maści na rany na skó-
rze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające 
swędzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek wspo-
magający trawienie dla ptaków, Żywe komórki do celów we-
terynaryjnych.

(210) 539941 (220) 2022 02 16
(731) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) TYNDALISEPT
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szew-
ski, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 
Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Aerozole 
chłodzące do celów medycznych, Alkohol do nacierania, 
Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Ap-
teczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierw-
szej pomocy do użytku domowego, Balsamy do pielęgna-
cji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Barwniki 
chirurgiczne, Biologiczne hodowle tkanek do celów me-
dycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów wetery-
naryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Borowi-
na do kąpieli, Borowina lecznicza, Butle z tlenem, napeł-
nione, przeznaczone do celów medycznych, Cement chi-
rurgiczny, Cement kostny do celów chirurgicznych i orto-
pedycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych, 
Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny 
do celów ortopedycznych, Chemiczne środki antykon-
cepcyjne, Chromatograficzne kolumny do celów medycz-

nych, Cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], 
Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki antybio-
tykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy do celów 
medycznych, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, 
Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, Doustne 
sole nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, odży-
wiania i podawania preparatów farmaceutycznych, Droż-
dże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farma-
ceutycznych, Ekstrakty z drożdży do celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory 
do użytku medycznego, Ekstrakty z kory do użytku wete-
rynaryjnego, Elementy radioaktywne do użytku medycz-
nego, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów 
weterynaryjnych, Estry celulozy do celów farmaceutycz-
nych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Feromo-
ny, Frakcje białek krwi, Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki 
z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi, Gazy 
do celów medycznych, Gazy i mieszaniny gazów do użyt-
ku w obrazowaniu medycznym, Guma do żucia odświeża-
jąca oddech do celów leczniczych, Hemoglobina, Hormo-
ny radioterapeutyczne, Izotopy do celów medycznych, 
Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Kąpiele 
tlenowe, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [pre-
paraty], Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki 
do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki sprzeda-
wane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirur-
giczne, Kleje do przymocowywania protez, Kleje medycz-
ne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kleje medyczne 
do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Kolo-
dium do celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, Komórki macierzyste do ce-
lów medycznych, Komórki rekonstytuowane do zabie-
gów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, Komórki re-
konstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie 
pielęgnacji skóry, Kremy na wymiona do użytku w rolnic-
twie, Krew do celów medycznych, Krew pępowinowa, 
Krew pępowinowa do celów medycznych, Krople do oczu, 
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze pre-
paraty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze 
świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szam-
pony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryj-
nych, Leki przeciwgorączkowe, Leki uśmierzające ból 
do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, Lubrykan-
ty do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych 
opatrunków gipsowych, Materiały radioaktywne do ce-
lów medycznych, Mieszane preparaty biologiczne do ce-
lów medycznych, Mieszanki gazowe do użytku medycz-
nego, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycz-
nych, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, 
Nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji, Natłuszczony 
papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki 
w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnia-
nie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające 
leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycz-
nych, Nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek table-
tek ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycz-
nych, Odczynniki do użytku medycznego, Odczynniki 
stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, 
Odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce me-
dycznej, Odświeżacze oddechu do celów medycznych, 
Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produk-
tów farmaceutycznych, Olejek z drzewa sandałowego 
do celów medycznych, farmaceutycznych lub weteryna-
ryjnych, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Opłatki 
do leków do celów farmaceutycznych, Osocze krwi, Pa-
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pierosy beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncep-
cyjne, Pijawki do celów medycznych, Płynne opatrunki 
w sprayu, Płyny dla psów, Płyny do celów weterynaryj-
nych, Podłoże do wzrostu komórek do hodowli komórek 
do celów medycznych, Pożywki do kości złożone z mate-
riałów biologicznych do celów medycznych, Preparaty 
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty ami-
nokwasowe do celów weterynaryjnych, Preparaty bakte-
riologiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakte-
riologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do ce-
lów weterynaryjnych, Preparaty biochemiczne do użytku 
medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 
Preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] 
krów mlecznych, Preparaty do irygacji do celów medycz-
nych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Prepara-
ty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do lewatywy, Preparaty 
do produkcji napojów leczniczych, Preparaty do stosowa-
nia w naturopatii, Preparaty enzymatyczne do celów me-
dycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne do użytku weteryna-
ryjnego, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Prepara-
ty farmaceutyczne zawierające komórki macierzyste, Pre-
paraty i substancje weterynaryjne, Preparaty kantarydowe 
do użytku weterynaryjnego, Preparaty kantarydowe 
do użytku medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgna-
cji zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Prepara-
ty medyczne, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla 
niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów medycz-
nych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustne-
go, Preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, 
Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, 
Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycz-
nych, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty sanitarne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witamino-
we i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwie-
rząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Pre-
paraty zawierające metioninę, Preparaty zawierające pan-
tenol do użytku medycznego, Preparaty zawierające 
szczepionkę doustną, Preparaty zawierające tryptofan, 
Preparaty zawierające trychomycynę, Produkty uboczne 
z procesu przeróbki ziarn zbóż do celów medycznych, 
Proszek perłowy do celów medycznych, Proszek z kory 
do użytku medycznego, Proszek z kory do użytku wetery-
naryjnego, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Prze-
szczepy naczyniowe [żywe tkanki], Rad do celów medycz-
nych, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzy-
lepnych, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Sekwencje 
kwasów nukleinowych do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łago-
dzące do skóry [lecznicze], Składniki krwi, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole 
mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Sperma 
do sztucznego zapłodnienia, Spoiwa do kopyt zwierzę-
cych, Środki aktywujące czynność komórkową do celów 
medycznych, Środki antyporostowe na wody morskie, 
Środki do dostarczania leków w postaci jadalnych opłat-
ków do owijania farmaceutyków w proszku, Środki 
do zwalczania mikrobów, Środki hemostatyczne w sztyf-

cie, Środki leczące chorobę popromienną, Środki na odci-
ski, Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki 
nawilżające do użytku medycznego, Środki odstraszające 
insekty dla psów, Środki odtoksyczniające z chloru do ce-
lów medycznych, Środki odtruwające z arszeniku do ce-
lów medycznych, Środki odtruwające z benzenu do celów 
medycznych, Środki sercowo-naczyniowe do celów me-
dycznych, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Sub-
stancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Substancje 
radioaktywne do celów medycznych, Substancje radioak-
tywne zamknięte do celów medycznych, Substytuty krwi, 
Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, Suple-
menty wzmacniające zawierające preparaty parafarma-
ceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescen-
tów, Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki 
do masażu do celów terapeutycznych, Szampony leczni-
cze, Szczepionki, Szczepionki dla ludzi, Sztyfty kaustycz-
ne, Sztyfty łagodzące ból głowy, Tiomersal do celów me-
dycznych, Tlen do celów medycznych, Tlen stały do użyt-
ku medycznego, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji 
wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze do celów medycz-
nych, Tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Toniki lecznicze 
do skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny do celów medycz-
nych, Ureaza do celów medycznych, Wazelina do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Węgiel aktywny do ad-
sorpcji toksyn do celów medycznych, Woda morska 
do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utleniona 
do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycz-
nych, Wody mineralne do celów medycznych, Wskaźniki 
biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki ra-
dioizotopów do celów terapeutycznych lub diagnostycz-
nych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycz-
nych, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Żelatyna 
do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycz-
nych, Zestalone gazy do celów medycznych, Ziołowe ma-
ści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe 
maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, 
Żwir jako środek wspomagający trawienie dla ptaków, 
Żywe komórki do celów weterynaryjnych.

(210) 539942 (220) 2022 02 16
(731) PATLA RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM ŻYCIA w PRL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Działalność muzealna.

(210) 539962 (220) 2022 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigo

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla 
psów, Karma dla kotów, Karmy i pasze dla zwierząt, Napo-
je dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla 
zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Kości i pa-
łeczki jadalne dla zwierząt domowych, Wyściółka ścierna 
do kuwety dla kota, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, 
Ściółka dla zwierząt.

(210) 540164 (220) 2022 02 22
(731) VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Unfold.vc
(510), (511) 36 Zarządzanie finansami, Zarządzanie kapita-
łem wysokiego ryzyka, Zarządzanie ryzykiem finansowym, 
Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Finansowe usłu-
gi konsultingowe, Analizy finansowe, Usługi inwestycyjne, 
Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Usługi związane 
z kapitałem wysokiego ryzyka, Usługi inwestycyjne w zakre-
sie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, 
Usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz 
firm, Usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 
na rzecz firm powstających i rozwijających się, Usługi finan-
sowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów 
handlowych, Inwestycje kapitałowe, Inwestowanie funduszy 
kapitałowych, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Za-
rządzanie aktywami, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, 
Finansowanie oparte na aktywach, Zarządzanie aktywami 
i zarządzanie portfolio, Usługi w zakresie zarządzania akty-
wami, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania akty-
wami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich, Zarzą-
dzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Usługi w za-
kresie inwestycji w papiery wartościowe, Rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, Udzielanie gwarancji, Udzielanie pożyczek.

(210) 540360 (220) 2022 02 25
(731) FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beezuteria

(531) 05.03.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Biżuteria, Fantazyjna biżuteria, Biżuteria 
sztuczna, Imitacje biżuterii, Ozdoby [biżuteria], Medaliony 
[biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Bran-
soletki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], 
Broszki [biżuteria], Wyroby biżuteryjne, Syntetyczne kamienie 
[biżuteria], Biżuteria na ciało, Półszlachetne artykuły biżute-
ryjne, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Biżuteria z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
wykonana z metali nieszlachetnych, Części i akcesoria do bi-
żuterii, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 42 Projek-
towanie biżuterii, Usługi w zakresie projektowania biżuterii.

(210) 540374 (220) 2022 02 25
(731) STALREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stalremont

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Materiały metalowe i elementy budowlane, 
konstrukcyjne, drobne wyroby, metalowe, metalowe pojem-
niki i artykuły do transportu i pakowania, zbiorniki metalowe, 
konstrukcje metalowe i ich części.

(210) 540387 (220) 2022 02 28
(731) MISIOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) MISIOLANDIA
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie 
przedszkolne, Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, Organizowanie konkursów ar-
tystycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
Nauczanie języków, Edukacja językowa, Kursy językowe, Na-
uczanie języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków 
obcych, Edukacja, Usługi edukacyjne, Nauczanie muzyki, Szko-
lenia z zakresu rozumienia muzyki, Usługi edukacyjne w zakre-
sie muzyki, Nauka tańca, Nauka tańca dla dzieci, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ekologią, Lekcje gimnastyki, 
Zajęcia gimnastyczne, Usługi edukacyjne związane z malowa-
niem, Usługi w zakresie edukacji technologicznej, 43 Centra 
opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki przed szkołą, Opie-
ka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, 
Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Usługi w zakresie 
ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie żłobków, Żłobki 
dla dzieci, Opieka nad dziećmi w klubach malucha.

(210) 540427 (220) 2022 02 28
(731) HEYPEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.03
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu.
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(210) 540428 (220) 2022 02 28
(731) HEYPEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HeyPeople
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu.

(210) 540451 (220) 2022 02 28
(731) REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehasport

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze i her-
baty ziołowe, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 
materiały stomatologiczne, 9 Czasopisma i gazety w for-
mie elektronicznej, 10 Aparatura i instrumenty chirur-
giczne, stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stoso-
wane w chirurgii, 16 Wydawnictwa drukowane, czasopi-
sma, gazety, 28 Sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne 
i do rehabilitacji, 35 Reklama i sprzedaż towarów detalicz-
na, hurtowa, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą 
lub środków komunikacji elektronicznej (sklep interneto-
wy) następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 
zioła lecznicze i herbaty ziołowe, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, materiały stomatologiczne, Aparatu-
ra i instrumenty chirurgiczne, stomatologiczne, artykuły 
ortopedyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, Wydawnictwa dru-
kowane, czasopisma, gazety, Sprzęt i artykuły sportowe, 
gimnastyczne i do rehabilitacji, 41 Usługi w zakresie na-
uczania i kształcenia w dziedzinie leczenia, rehabilitacji 
i profilaktyki zdrowotnej, Usługi związane z rozrywką, re-
kreacją i kulturą fizyczną, obsługa obiektów kulturalnych, 
rehabilitacyjno-sportowych i rekreacyjnych, sal gimna-
stycznych i siłowni, Organizowanie imprez kulturalnych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych, Organizowanie wystaw 
i targów z dziedziny edukacji, kultury fizycznej i rekreacji, 
44 Usługi medyczne, lecznictwo szpitalne, wykonywanie 
zabiegów chirurgicznych i regeneracyjno-rehabilitacyj-
nych, Usługi w zakresie terapii naturalnej, usługi rehabi-
litacji, Domy dla rekonwalescentów, hospicja, Opieka pie-
lęgniarska, porady psychologiczne, porady w zakresie far-
makologii, usługi masażu, dermatologiczne, kosmetyczne, 
gabinety SPA.

(210) 540471 (220) 2022 03 01
(731) EXARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Analiza danych biz-
nesowych, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Doradztwo projektowe, Usługi projektowania, 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi inżynieryjne, Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Analiza 
i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza i oce-
na dotycząca projektowania produktów, Analiza opracowy-
wania produktu, Analiza projektu produktu, Usługi IT w celu 
ochrony danych.

(210) 540506 (220) 2022 03 02
(731) NEO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo Energy Storage

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Ładowanie baterii i innych urządzeń magazy-
nujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, 40 Wytwa-
rzanie energii, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wy-
twarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(210) 540565 (220) 2022 03 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE CENTNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTNAS

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne.

(210) 540634 (220) 2022 03 05
(731) KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIYA
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(531) 02.09.01, 27.05.01
(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 użytku osobistego, Woda kolońska, Woda perfumowa-
na, Woda toaletowa, Perfumy, Ekstrakty perfum, Nieme-
dyczne preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji ciała i do oczyszczania ciała, Nie-
lecznicze płyny, mleczka i kremy do ciała, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Antyperspi-
ranty do użytku osobistego, Mydła nielecznicze, Nieleczni-
cze mydła do użytku osobistego, Nielecznicze mydła w pły-
nie, 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, nieleczni-
cze, Nielecznicze sole do kąpieli, Kremy do pielęgnacji skóry, 
inne niż do użytku medycznego, Środki złuszczające skórę, 
Talk kosmetyczny, Perfumowany puder [do użytku kosme-
tycznego], Chusteczki, waciki i ściereczki nasączane nielecz-
niczymi płynami kosmetycznymi i do perfumowania, Nie-
lecznicze kosmetyki, nielecznicze środki toaletowe i nie-
lecznicze środki perfumeryjne do pielęgnacji i upiększa-
nia rzęs, brwi, oczu, ust i paznokci, Nielecznicze balsamy 
do ust, Lakiery do paznokci, Zmywacze do paznokci, Kleje 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, Nielecznicze preparaty i zabiegi 
do włosów, Szampony nielecznicze, Kosmetyki do makijażu, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Nieleczni-
cze preparaty do golenia, Nielecznicze preparaty do stoso-
wania przed goleniem, Nielecznicze preparaty do stosowa-
nia po goleniu, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
Nielecznicze kosmetyki do opalania i środki do samoopala-
nia, Zestawy kosmetyków, Środki zapachowe do celów do-
mowych, Kadzidełka, Mieszaniny zapachowe potpourri, 
Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe do pościeli, Eks-
trakty aromatyczne, Nielecznicze produkty do pielęgnacji 
zwierząt, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, Olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, Olejki do celów kosmetycznych, Bawełniane 
płatki kosmetyczne, Henna [barwnik kosmetyczny], Kamie-
nie do wygładzania stóp, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki organiczne, Nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, Preparaty higieniczne w postaci środków 
toaletowych, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków 
kosmetycznych, Świece do masażu do celów kosmetycz-
nych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Pre-
paraty do prania, Detergenty, Mydła do użytku domowego, 
Mydło w płynie do mycia naczyń, Perfumy do ceramiki, Per-
fumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płyny do czyszcze-
nia, Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty myjące, Preparaty do wybielania, Prepa-
raty odtłuszczające do celów domowych, Proszki do prania, 
Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki 
do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia klatek dla zwie-
rząt, Woda zapachowa do bielizny, Płyny do prania, Prepara-
ty do pielęgnacji tkanin, Kulki do prania z detergentem, En-
zymatyczne środki piorące, Dodatki do prania, Chusteczki 
do prania zapobiegające utracie koloru, Skrobie naturalne 
do prania, Substancje do użytku w praniu, Środki do płuka-
nia do prania, Środki zmiękczające do tkanin, Środki do pra-
nia tkanin, Wosk pralniczy, Aromaty do użytku domowego, 
Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Po-
duszki 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 aromate-
rapii, Kremy perfumowane, Naturalne środki perfumeryj-
ne, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Zapachy, 
Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nie-
lecznicze], Olejki nielecznicze, Olejki zapachowe, Woda 
kwiatowa, Preparaty aromaterapeutyczne, Syntetyczne de-
tergenty do ubrań, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosme-
tykami, Opakowania uzupełniające do dozowników kosme-
tyków, Impregnowane chusteczki papierowe do czyszcze-
nia naczyń, Uniwersalne waciki bawełniane do użytku oso-
bistego, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Preparaty 
czyszczące, którymi nasączone są myjki, 4 Świece perfumo-
wane, Świece, Świece stołowe, Zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, Świece zawierające środki do odstraszania 
owadów, Świece do lampek nocnych, 5 Produkty farmaceu-
tyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki pobudzające 
wzrost włosów, Lecznicze płyny do włosów, Preparaty lecz-
nicze na porost włosów, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji włosów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, Płyny do pielęgnacji skóry 
[lecznicze], Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry 
zwierząt, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, Prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Kremy do pielęgna-
cji skóry do użytku medycznego, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów medycznych, Intymne preparaty nawilżają-
ce, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Tampony, Podpa-
ski, Podpaski higieniczne, Majtki menstruacyjne, Bielizna 
menstruacyjna jednorazowego użytku, Pasy higieniczne, 
Wkładki higieniczne, Majtki higieniczne, Higieniczne środki 
nawilżające, Wchłaniające artykuły higieniczne, Produkty hi-
gieniczne dla kobiet, Preparaty i artykuły higieniczne, Pro-
dukty higieniczne do celów medycznych, Preparaty higie-
niczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do ce-
lów weterynaryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt domo-
wych, Waciki lecznicze, Waciki odkażające, Nasączone waci-
ki lecznicze, Waciki do celów medycznych, Kosmetyki do za-
stosowań medycznych: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, 
żele, kremy, suplementy diety, Produkty higieniczne, środki 
sanitarne stosowane w higienie osobistej, Środki odkażają-
ce, środki odkażające do użytku domowego, środki odkaża-
jące do przyrządów i aparatury medycznej, Mydła i deter-
genty odkażające, Preparaty odkażające do mycia rąk, Chus-
teczki odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki dezynfekujące do użytku domowego i do celów me-
dycznych, 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, 
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preparaty i substancje wirusobójcze, bakteriobójcze i grzy-
bobójcze [inne niż mydło], detergenty bakteriobójcze, pre-
paraty i środki antybakteryjne, preparaty i środki antybakte-
ryjne na bazie alkoholu, antybakteryjne płyny, żele i spraye 
do odkażania skóry, antybakteryjne preparaty i środki 
do mycia twarzy i rąk, Mydła antybakteryjne, Chusteczki na-
sączone preparatami przeciwbakteryjnymi, 8 Nożyczki 
do włosów, Elektryczne trymery do włosów, Elektryczna 
karbownica do włosów, Elektryczne prostownice do wło-
sów, Przybory do układania włosów, Prostownice do wło-
sów, elektryczne, Elektryczne karbownice do włosów, Ma-
szynki do strzyżenia włosów, Ręczne urządzenia do karbo-
wania włosów, Ręczne maszynki do strzyżenia włosów, 
Przybory ręczne do kręcenia włosów, Elektryczne urządze-
nia do zaplatania włosów, Przyrządy ręczne do kosmetycz-
nej pielęgnacji brwi, Ręczne przybory higieniczne i do pie-
lęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Maszynki do golenia, 
Ostrza do golenia, Zestawy do golenia, Elektryczne maszyn-
ki do golenia, Maszynki do golenia, nieelektryczne, Żyletki 
do maszynek do golenia, Etui na maszynki do golenia, 
9 Oprogramowanie w odniesieniu do następujących towa-
rów: produkty perfumeryjne, przybory toaletowe, produkty 
kosmetyczne, makijaż, produkty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę-
gnacji twarzy i preparaty do pielęgnacji włosów, Włosy (far-
by do -), Biżuteria, Oprogramowanie do pobrania umożli-
wiające dostęp do sieci społecznych i komunikację ze spo-
łecznościami online, Oprogramowanie do pobrania umożli-
wiające dostęp do rozrywkowych treści multimedialnych 
oraz ich rozpowszechnianie, Oprogramowanie do pobrania 
do zapewniania dostępu do środowiska wirtualnego online, 
Oprogramowanie do pobrania do tworzenia, produkowania 
i modyfikowania postaci i rysunków cyfrowych, animowa-
nych i nieanimowanych, awatarów, zdobień cyfrowych 
i odzieży cyfrowej w celu umożliwiania dostępu do środo-
wisk online, środowisk wirtualnych online i środowisk wirtu-
alnych w rzeczywistości rozszerzonej oraz korzystania 
z nich, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania towa-
rów w odniesieniu do następujących towarów: produkty 
perfumeryjne, przybory toaletowe, kosmetyki, makijaż, pro-
dukty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pie-
lęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy i preparaty 
do pielęgnacji włosów, włosy (farby do -), Biżuteria wieczo-
rowa, 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 przewodni-
ków kreatywnych w zakresie reklamy w mediach społeczno-
ściowych, Oprogramowanie w postaci aplikacji obsługują-
cej sieci społecznościowe, Oprogramowanie do sieci spo-
łecznościowych, Oprogramowanie do badania opinii, Opro-
gramowanie umożliwiające użytkownikom zamieszczanie 
pytań z opcjami odpowiedzi, Oprogramowanie umożliwia-
jące użytkownikom dołączenie do dyskusji i zamieszczanie 
komentarzy 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 lin-
ków, dodawania notatek, wyrażania sentymentu, komento-
wania, umieszczania, transmisji i współdzielenia lub innego 

udostępniania mediów elektronicznych bądź informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, 14 Ozdoby [biżuteria], Pierścienie (ozdoby), Ozdoby 
z żółtego bursztynu, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Ozdoby 
powlekane metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
do osobistej ozdoby, Osobiste ozdoby z metali szlachet-
nych, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Ozdoby świątecz-
ne [figurki] z metali szlachetnych, inne niż ozdoby choinko-
we, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Ozdoby 
do obuwia z metali szlachetnych, Ozdoby na ubrania w po-
staci biżuterii, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szla-
chetnych, Jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artyku-
ły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], Elastyczne 
opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, Biżuteria, Biżu-
teria fantazyjna, Biżuteria osobista, Sztuczna biżuteria, Biżu-
teria szlachetna, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], 
Biżuteria damska, Medaliony [biżuteria], Bransoletki [biżute-
ria], Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Biżuteria pla-
tynowa, Perły [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Zawieszki 
[biżuteria], Szpilki [biżuteria], Biżuteria ze złota, Broszki [biżu-
teria], Biżuteria z diamentami, Syntetyczne kamienie [biżute-
ria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], 
Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], Biżuteria z kryształu, Biżuteria ze zło-
tem, Biżuteria do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżu-
teria], Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria z metali szlachet-
nych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria w postaci 
koralików, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z kości sło-
niowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria plate-
rowana metalami szlachetnymi, Biżuteria ze szkła sztrasowe-
go, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Druciki z metali szla-
chetnych [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria wy-
konana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z ka-
mieni półszlachetnych, Biżuteria do noszenia na głowie, Bi-
żuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Branso-
letki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Bre-
loczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Pierścionki [biżute-
ria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana 
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], 
Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubi-
lerskie do użytku osobistego, Bransoletki z tworzyw sztucz-
nych będące wyrobami jubilerskimi, Wyroby jubilerskie 
z metali półszlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane 
z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, Kasety do prezentacji wyrobów jubiler-
skich, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, 



52 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT17/2022

Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, 
Złote kolczyki, Kolczyki pozłacane, Kolczyki powlekane sre-
brem, 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 szlachetnych na naszyjniki, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopa-
sowane] na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szla-
chetnych na artykuły zegarmistrzowskie, Futerały na przy-
rządy chronometryczne, Kasetki do prezentacji artykułów 
zegarmistrzowskich, Kasetki na biżuterię, Kasetki na biżute-
rię [szkatułki], Kasetki skórzane na biżuterię, Małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Pudełka do ekspono-
wania artykułów zegarmistrzowskich, Pudełka do ekspono-
wania zegarków, Pudełka do prezentacji kamieni szlachet-
nych, Pudełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka na biżu-
terię [szkatułki lub puzderka], Pudełka na szpilki do krawa-
tów, Pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, Saszetki 
na biżuterię do składowania, Skrzynki na biżuterię z drewna, 
Stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, Sto-
jaki na zegary, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szkatułki 
na biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki 
na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki 
na biżuterię z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
z metalu, Szkatułki na biżuterię z pozytywką, Szkatułki na bi-
żuterię, nie z metali szlachetnych, Szkatułki na spinki 
do mankietów, Woreczki na biżuterię dopasowane, Worecz-
ki na zegarki, Zwijane etui na biżuterię, Zwijane torby po-
dróżne na biżuterię, Szkatułki na zegary z metali szlachet-
nych, 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 papierowe, 
Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Tektura 
na opakowania, Opakowania z tworzyw sztucznych, Nie-
przepuszczające powietrza opakowania z papieru, Opako-
wania na prezenty z tworzyw sztucznych, Pudła papierowe, 
Pojemniki papierowe, Kokardy papierowe, Wstążki papiero-
we, Worki papierowe, Chusteczki higieniczne papierowe, 
Papierowe pudełka do pakowania, Torby papierowe do pa-
kowania, Pojemniki papierowe do pakowania, Papierowe 
pojemniki 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 
mebli], 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 ko-
smetyki [puste], Kuferki kosmetyczne, Torebki-kuferki [Bo-
ston bag], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-
posażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane 
bez wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Torby 
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Fu-
terały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposaże-
nia, Kosmetyczki, Walizki, Kuferki, Parasole [parasole prze-
ciwsłoneczne], Parasole i parasolki, Pojemniki na wizytówki, 

Pojemniki na monety, Przemysłowe pojemniki opakowanio-
we ze skóry, Worki, sakiewki, Portfele, Portfele skórzane, 
Portfele na karty, Torebki, portmonetki i portfele, Walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Torby uniwersalne, Tekstylne torby na za-
kupy, Płócienne torby na zakupy, Torby ze sznurka na zaku-
py, 20 Pojemniki drewniane, Pojemniki z trzciny, Pojemniki 
z kości, Pojemniki z rogu, Kapsuły [pojemniki niemetalowe], 
Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], Pojemniki 
niemetalowe do transportu, Pojemniki do przenoszenia nie-
metalowe, Pojemniki do pakowania niemetalowe, Pojemniki 
niemetalowe w postaci kubłów, Pudełka przenośne [po-
jemniki] z drewna, Pudełka przenośne [pojemniki] z two-
rzyw sztucznych, Pojemniki do pakowania wykonane 
z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki przemysłowe do pakowania z bambusa, Pojem-
niki w formie pudełek wykonanych z drewna, Pojemniki 
cylindryczne z tworzyw sztucznych do pakowania, Pojem-
niki ochronne z materiałów niemetalowych do pakowania 
towarów, Pojemniki drewniane [inne niż do użytku domo-
wego lub kuchennego], Pojemniki modułowe [niemetalo-
we i nie do użytku domowego bądź kuchennego], Nieme-
talowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku 
domowego lub kuchennego], Pojemniki wykonane z mate-
riałów syntetycznych [inne niż do użytku domowego lub 
kuchennego], Kosze niemetalowe, Kosze drewniane, Kosze 
ozdobne ze słomy, Kosze do przechowywania [meble], Ko-
sze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], Kosze 
ozdobne wykonane z wikliny, Kosze ozdobne wykonane 
z drewna, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, Skrzyn-
ki na zabawki, Pudełka na zabawki [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 słoniowej, Szkatułki z pianki mor-
skiej, Kasetki wykonane z drewna, Kasetki, nie z metalu, Po-
jemniki w formie pudełek wykonanych z drewna, Lusterka 
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 na-
kładania makijażu na twarz, Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki 
do makijażu, Gąbki do nakładania pudru na ciało, Gąbki 
do oczyszczania twarzy, Gąbki kosmetyczne, Gąbki czysz-
czące, Gąbki do kąpieli, Gąbki ścierne do szorowania skóry, 
Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, 
Kapcie złuszczające skórę stóp, Kosmetyczki [wyposażone], 
Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Myjki do peelingu 
ciała, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, Myjki złuszcza-
jące do skóry ciała, Naturalne gąbki morskie, Nieelektryczne 
urządzenia do usuwania makijażu, Pędzelki do ust, Pędzelki 
do eyelinerów, Płatki złuszczające do stóp, Rozpylacze 
do perfum, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Szczo-
teczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do hi-
gieny osobistej, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do tuszu 
do rzęs, Szczotki kąpielowe, Szczotki złuszczające, Szczotki 
do drapania, Szczotki dla zwierząt domowych, Podgrzewa-
ne elektrycznie szczotki do włosów, Elektryczne obrotowe 
szczotki do włosów, Szczotki z pojemnikiem na detergent, 
Szczotki-masażery do mycia włosów, Szczotki do stylizacji 
włosów gorącym powietrzem, Szczotki elektryczne, z wyjąt-
kiem części maszyn, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki 
do oczyszczania skóry, Szczoteczki do zębów elektryczne, 
Futerały na szczoteczki do zębów, Pojemniki na szczoteczki 
do zębów, Uchwyty na gąbki, Uchwyty na szampon, Pędzle 
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kosmetyczne, Pędzle do golenia, Pędzle do farbowania wło-
sów, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Szczotki 
do ubrań, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szczotki do pie-
lęgnacji zwierząt domowych, Dozowniki kremów do pielę-
gnacji skóry, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, Przybo-
ry kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Dopasowy-
wane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, Zestawy 
do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek 
do zębów i nici dentystycznych, Waciki do peelingu twarzy, 
Słoiki na waciki bawełniane, Miseczki do golenia, Stojaki 
na przybory do golenia, Pady do szorowania [gąbki], Stojaki 
na szczoteczki do zębów, Aplikatory do makijażu oczu, Apli-
katory do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki chus-
teczek 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 tabletek lub pigułek, do użytku domowego, Paski dla wi-
zażystów, Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Po-
jemniki na kosmetyki, Pojemniki przystosowane do prze-
chowywania przyborów toaletowych, Przybory kosmetycz-
ne, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy do drapania skóry 
głowy, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Puder-
niczki [pojemniczki], Puderniczki z metali szlachetnych, Pu-
derniczki z metali szlachetnych [sprzedawane puste], Pudeł-
ka na leki [nie do celów medycznych], Puste pojemniki-roz-
pylacze, Puszki do pudru, Separatory piankowe do palców 
stóp do użytku podczas pedicure, Skrobaczki do pleców, 
Szpatułki kosmetyczne, Tacki do użytku przy polerowaniu 
paznokci u rąk, Urządzenia elektryczne do demakijażu, Urzą-
dzenia dezodoryzujące do użytku osobistego, Zakraplacze 
bez zawartości, do celów kosmetycznych, 22 Torby baweł-
niane [do użytku przemysłowego], Torby i worki do pakowa-
nia, przechowywania i transportu, Siatki do prania, Torby 
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 
Torby z siatki do przechowywania, Torebki tekstylne na pre-
zenty, Torebki materiałowe do przechowywania wartościo-
wych przedmiotów, Worki, Worki z tkaniny specjalnie dosto-
sowane do przechowywania pieluch, Worki wykonane 
z materiałów tekstylnych, 24 Bielizna pościelowa, Jednora-
zowa pościel tekstylna, Pościel jako materiały tekstylne, Bie-
lizna pościelowa i koce, Artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, Prześcieradła, Poszwy na kołdry, Poszewki na po-
duszki [poszwy na poduszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, 
Ręczniki tureckie, Duże ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczni-
ki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki do twarzy, Ręczniki 
z kapturem, Ręczniki-turbany do suszenia włosów, Myjki 
do twarzy, Tekstylne myjki do twarzy, Rękawice-myjki 
do użytku toaletowego, Myjki do twarzy w postaci rękawi-
czek, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Ciepła bieli-
zna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Koszule noc-
ne, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Majtki 
wyszczuplające, Szlafroki, Spodnie do piżamy, Skarpety 
do spania, Piżamy, Pasy elastyczne wyszczuplające [bieli-
zna], Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Bielizna 
jednorazowa, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Tur-
bany, 26 Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Gąbki 
do upinania włosów w kok, Koreańskie 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 wło-
sów], 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, Elektryczne wałki 
do włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Dekoracyjne ak-
cesoria do włosów, Folie do koloryzacji włosów, Papiloty 
spiralne do włosów, Piankowe wałki do włosów, Spinki za-
trzaskowe [akcesoria do włosów], Kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], 
35 Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, arty-
kułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 
Programy lojalnościowe i premiowe w zakresie perfum, ko-
smetyków i produktów do makijażu, Usługi informacji kon-
sumenckiej 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, kosmety-
ki do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, preparatów do koloryzacji 
włosów, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, świec, brzytwy, maszynki do golenia, narzędzi ręcz-
nych, oprogramowania, produkty farmaceutyczne, medycz-
ne 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, 
Toreb bawełnianych, Tekstyliów i substytuty tekstyliów, Na-
rzut na łóżka, Ręczników, Odzieży, obuwia, nakrycia głowy, 
Koronek i haftów, wstążek i splotów, Ozdób do włosów, Spi-
nek, wsuwek, gumek do włosów, Sztucznych kwiatów, Za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez skle-
py online, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Promocja sprzedaży, Administro-
wanie sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz im-
prez rozrywkowych o podłożu reklamowym do celów rekla-
mowych z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, tele-
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wizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz-
nych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw 
w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w za-
kresie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi klu-
bów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re-
klamowych, Usługi reklamowe, rozpowszechnianie wyro-
bów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewi-
zji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, 
zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, 
Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie 
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, administrowanie progra-
mami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa-
rów i usług dla osób trzecich, Marketing, badania i analiza 
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Prowadzenie wykazu informacji 
handlowych w Internecie, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom 
trzecim, Zarządzanie portalami internetowymi, Usługi do-
radztwa biznesowego w dziedzinie współpracy online 
i współpracy technologicznej, Zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, Usługi charytatywne, 
mianowicie organizowanie promocji programów oraz 
projektów prac na rzecz społeczności lokalnej, Usługi 
w zakresie tworzenia sieci kontaktów biznesowych online 
dostępne za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, 
Udzielanie informacji w postaci baz danych obejmujących 
informacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów bizne-
sowych, 38 Usługi telekomunikacyjne i usługi emisji, Usłu-
gi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmu-
jącego programy wideo na życzenie, Przydzielanie dostę-
pu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do in-
ternetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnia-
nie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do witryn elektronicznych, Przesyłanie infor-
macji i obrazów, Blog, fora internetowe, Fora [pokoje roz-
mów] 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 
rozrywkowych, naukowych, Odpłatne udostępnianie ser-
wisów informacyjnych, Umożliwianie wielu użytkowni-
kom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem 
globalnej sieci informacyjnej, Usługi agencji informacyj-
nej, prasowej i domu mediowego, Usługi w zakresie prze-
kazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomu-
nikacyjnych oraz innych środków łączności, Dostarczanie 
publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, 41 Usługi 
organizowania, obsługi, prowadzenia i rozpowszechnia-
nia publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, widowisk, 
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, fo-
rum, konferencji, sympozjów, przyjęć i wystaw, zabaw, fe-
stynów, pikników, warsztatów, szkoleń, praktycznych 
szkoleń, dokształcania i doradztwa zawodowego o cha-

rakterze edukacyjnym w dziedzinie kosmetologii, fryzjer-
stwa, pielęgnacji urody, Usługi produkcji, montażu i roz-
powszechniania telewizyjnych, radiowych, multimedial-
nych, internetowych programów naukowych i edukacyj-
nych, 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 gospo-
darczej ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicja-
tywom oraz wydarzeniom, w tym także działania na rzecz 
zwiększenia zasięgu wybranych, udanych inicjatyw, Publi-
kowanie raportów z badań i informacji dotyczących pro-
duktów kosmetycznych, 42 Badania w dziedzinie kosme-
tologii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, 
Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania w dzie-
dzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dzie-
dzinie pielęgnacji włosów, Badania w zakresie nowych 
produktów, Doradztwo w zakresie badań naukowych, 
Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Opra-
cowywanie nowych produktów, Opracowywanie produk-
tów konsumenckich, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, Usługi badawczo-rozwojowe, Bada-
nia biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 
Usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, 
Badania chemiczne, Prowadzenie badań naukowych, 
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii, Bada-
nie jakości produktów, Odpłatne udostępnianie serwisów 
informacyjnych lub baz danych, Administrowanie portala-
mi internetowymi, forum internetowym, Udostępnianie 
(wynajmowanie) zasobów krajowych i międzynarodo-
wych serwerów sieci komputerowej, Zarządzanie portala-
mi internetowymi, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie 
grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo 
przemysłowe wspomagane komputerowo, Wzornictwo 
i opracowywanie produktów, Wspomagane komputero-
wo projektowanie grafiki wideo, 44 Kuracje do włosów, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi salo-
nów pielęgnacji paznokci, Salony piękności, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji wło-
sów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy i rehabilitacji 
medycznej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, Usługi 
gabinetów odnowy biologicznej, Kosmetyka, manicure, 
Pedicure, Usługi wizażystów, Usługi zdrowotne Spa, Usłu-
gi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, 
Usługi masażu, Fizjoterapia, Aromaterapia, Fototerapia, 
Terapia w zakresie kształtowania ciała, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Analiza kosmetyczna, Udzielanie informacji 
o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji 
włosów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczą-
cego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 
Analiza i ocena produktów kosmetycznych pod kątem 
ich wpływu społecznego i środowiskowego, Dostarczanie 
informacji technicznych, które można przeglądać online 
na temat produktów kosmetycznych, w odniesieniu 
do ich wpływu społecznego i środowiskowego.
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(531) 02.09.01
(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 
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 lampek 
nocnych, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weteryna-
ryjne, Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze płyny 
do włosów, Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Odświeżacze 
do ubrań i tkanin, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Płyny 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, 
Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji ust, Preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Produkty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry zwierząt, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy 
ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Kremy 
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Preparaty 
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 
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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 zegarmistrzow-
skie i narzędzia do rejestracji czasu, Wydawnictwa, czasopi-
sma, broszury i katalogi elektroniczne, Wydawnictwa zareje-
strowane 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-
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-
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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 ko-
smetyki [puste], Kuferki kosmetyczne, Torebki-kuferki [Bo-
ston bag], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-
posażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane 
bez wyposażenia, Kosmetyczki bez wyposażenia, Torby 
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Fute-
rały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, 
Kosmetyczki, 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 
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, Lusterka do golenia, Skrzynie kratowe [opa-
kowania], 21 Szczotki do włosów, Grzebienie do tapirowania 
włosów, Elektryczne grzebienie do włosów, Miski do farbo-
wania włosów, Wibracyjne soniczne szczotki do włosów, 
Aplikatory do kosmetyków, Futerały dopasowane do przy-
borów kosmetycznych, Grzebienie elektryczne, Grzebyki 
do rzęs, Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Gąbki, 
Gąbki do ciała, Gąbki do makijażu, Gąbki do nakładania pu-
dru na ciało, Gąbki do oczyszczania twarzy, Gąbki kosme-
tyczne, Gąbki czyszczące, Gąbki do kąpieli, Gąbki ścierne 
do szorowania skóry, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku 
kosmetycznego, Kapcie złuszczające skórę stóp, Kosmetyczki 
[wyposażone], Kosmetyczne puderniczki [kompakty], Myjki 
do peelingu ciała, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, 
Myjki złuszczające do skóry ciała, Naturalne gąbki morskie, 
Nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, Pędzelki 
do ust, Pędzelki do eyelinerów, Płatki złuszczające do stóp, 
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Rozpylacze do perfum, Rękawiczki ścierne do peelingu skó-
ry, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do higieny osobistej, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do tu-
szu do rzęs, Szczotki kąpielowe, Szczotki złuszczające, Szczot-
ki do drapania, Szczotki dla zwierząt domowych, Podgrzewa-
ne elektrycznie szczotki do włosów, Elektryczne obrotowe 
szczotki do włosów, Szczotki z pojemnikiem na detergent, 
Szczotki-masażery do mycia włosów, Szczotki do stylizacji 
włosów gorącym powietrzem, Szczotki elektryczne, z wyjąt-
kiem części maszyn, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki 
do oczyszczania skóry, Szczoteczki do zębów elektryczne, 
Futerały na szczoteczki do zębów, Pojemniki na szczoteczki 
do zębów, Uchwyty na gąbki, Uchwyty na szampon, Pędzle 
kosmetyczne, Pędzle do golenia, Pędzle do farbowania wło-
sów, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Szczotki 
do ubrań, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szczotki do pie-
lęgnacji zwierząt domowych, Dozowniki kremów do pielę-
gnacji skóry, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
Szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, Przybo-
ry kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Dopasowy-
wane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, Zestawy 
do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek 
do zębów i nici dentystycznych, Waciki do peelingu twarzy, 
Słoiki na waciki bawełniane, Miseczki do golenia, Stojaki 
na przybory do golenia, Pady do szorowania [gąbki], Stojaki 
na szczoteczki do zębów, Aplikatory do makijażu oczu, Apli-
katory do nakładania makijażu [szpatułki], Dozowniki chuste-
czek do twarzy, Dozowniki do bawełnianych wacików w kul-
kach, Dozowniki mydła, Dozowniki produktów do mycia cia-
ła, Dozowniki produktów do utrwalania włosów, Dozowniki 
szamponu, Dozowniki żelu pod prysznic, Etui na grzebienie, 
Flakony na perfumy, Grzebienie, Grzebienie do włosów, Ko-
smetyczne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, 
Kulki do prania do użytku jako przybory gospodarstwa do-
mowego, Mydelniczki, Osobiste dozowniki do tabletek lub 
pigułek, do użytku domowego, Paski dla wizażystów, Pie-
czątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Pojemniki na ko-
smetyki, Pojemniki przystosowane do przechowywania 
przyborów toaletowych, Przybory kosmetyczne, Przyrządy 
do demakijażu, Przyrządy do drapania skóry głowy, Przyrzą-
dy ręczne do nakładania kosmetyków, Puderniczki [pojem-
niczki], Puderniczki z metali szlachetnych, Puderniczki z me-
tali 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  
[poszwy na poduszki], Podkłady na łóżko, Ręczniki, Ręczniki 
tureckie, 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, Koreań-
skie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Włosy (Wsuwki do -), 
Siatki na włosy, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artyku-
ły 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 [akce-
soria 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,  
Papiloty spiralne do włosów, Piankowe wałki do włosów, 
Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], Kokardy papiero-
we [ozdoby do włosów], Spinki-szczęki [akcesoria do wło-
sów], 35 Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji uro-
dy, Programy lojalnościowe i premiowe w zakresie perfum, 
kosmetyków i produktów do makijażu, Usługi informacji kon-
sumenckiej 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 
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 imi-
tacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, nie ujęte w in-
nych klasach, Walizy i torby podróżne, Torby, organizery, ku-
ferki, pudełek, worków, Pojemników, organizerów do szafy, 
koszy, pudełek, skrzyń, Przyborów oraz pojemników kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, Grzebieni i gąbek, Pędzli 
(z wyjątkiem pędzli malarskich), Sprzętu do czyszczenia, Wy-
robów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, Toreb ba-
wełnianych, Tekstyliów i substytuty tekstyliów, Narzut na łóż-
ka, Ręczników, Odzieży, obuwia, nakrycia głowy, Koronek 
i haftów, wstążek i splotów, Ozdób do włosów, Spinek, wsu-
wek, gumek do włosów, Sztucznych kwiatów, Zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wyko-
rzystania ich jako strony internetowe, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Zarządzanie sprzedażą i bazą 
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klientów, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży han-
dlowej, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Modelki i modele do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży, Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan-
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Organizowanie 
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podło-
żu reklamowym do celów reklamowych z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz 
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, Organizacja i obsługa targów, au-
kcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub re-
klamowych, Usługi w zakresie zarządzania sprzedażą po-
przez Internet, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi reklamowe, rozpo-
wszechnianie wyrobów w celach reklamowych, wynajem 
czasu i miejsca reklamowego, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele-
wizji, filmu, Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, 
zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo, 
Administrowanie działalności handlowej, Zarządzanie plana-
mi lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz plana-
mi promocyjnymi, administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Marketing, badania i analiza rynku, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Prowadzenie wykazu informacji handlowych w In-
ternecie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostęp-
nianie informacji z baz danych osobom trzecim, Zarządzanie 
portalami internetowymi, Usługi doradztwa biznesowego 
w dziedzinie współpracy online i współpracy technologicz-
nej, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodar-
czej, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie pro-
mocji programów oraz projektów prac na rzecz społeczno-
ści lokalnej, Usługi w zakresie tworzenia sieci kontaktów biz-
nesowych online dostępne za pomocą aplikacji mobilnych 
do pobrania, Udzielanie informacji w postaci baz danych 
obejmujących informacje w dziedzinie tworzenia sieci kon-
taktów biznesowych, 38 Usługi telekomunikacyjne i usługi 
emisji, Usługi w zakresie przekierowywania do stron interne-
towych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z gra-
mi, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obej-
mującego programy wideo na życzenie, Przydzielanie dostę-
pu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do fo-
rów internetowych, Zapewnianie dostępu do forów dysku-
syjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do interneto-
wych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostę-
pu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do plat-
form 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 in-
formacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów, 
reklam, wiadomości, informacji, audio, wideo, tekstów i in-
nych treści multimedialnych w sieci internetowej, Rozpo-
wszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, 
internetowych programów rozrywkowych, naukowych, Od-
płatne udostępnianie serwisów informacyjnych, Umożliwia-
nie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji 
za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, Usługi 
agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, Usługi 

w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sie-
ci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, Do-
starczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, 
41 Usługi organizowania, obsługi, prowadzenia i rozpo-
wszechniania publicznych konkursów, plebiscytów, loterii, 
widowisk, kursów korespondencyjnych, seminariów, kongre-
sów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć i wystaw, zabaw, 
festynów, pikników, warsztatów, szkoleń, praktycznych szko-
leń, dokształcania i doradztwa zawodowego o charakterze 
edukacyjnym w dziedzinie kosmetologii, fryzjerstwa, pielę-
gnacji urody, Usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania 
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych 
programów naukowych i edukacyjnych, Usługi dostarczania 
filmów, wideo, obrazów graficznych i audio (nie ściągalnych) 
z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, Udzielanie 
wsparcia edukacyjnego, społecznego w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej ogólnopolskim, regionalnym 
oraz lokalnym inicjatywom oraz wydarzeniom, w tym także 
działania na rzecz zwiększenia zasięgu wybranych, udanych 
inicjatyw, Publikowanie raportów z badań i informacji doty-
czących produktów kosmetycznych, 42 Badania w dziedzi-
nie kosmetologii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie kosme-
tyków, Badania naukowe związane z produktami do pielę-
gnacji włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania 
w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania 
w dziedzinie pielęgnacji włosów, Badania w zakresie nowych 
produktów, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Kon-
sultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Opracowy-
wanie nowych produktów, Opracowywanie produktów kon-
sumenckich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami, Usługi badawczo-rozwojowe, Badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, Usługi badań labora-
toryjnych w zakresie dermatologii, Badania chemiczne, Pro-
wadzenie badań naukowych, Usługi badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie chemii, Badanie jakości produktów, Odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Ad-
ministrowanie portalami internetowymi, forum interneto-
wym, Udostępnianie (wynajmowanie) zasobów krajowych 
i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Zarzą-
dzanie portalami internetowymi, Tworzenie platform inter-
netowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projekto-
wanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakre-
sie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania 
komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo prze-
mysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe 
wspomagane komputerowo, Wzornictwo i opracowywanie 
produktów, Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki 
wideo, 44 Kuracje do włosów, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Salony pięk-
ności, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji włosów, Odbudowa włosów, Usługi pomocy i rehabili-
tacji medycznej, Zabiegi korygujące sylwetkę, Solarium, Usługi 
gabinetów odnowy biologicznej, Kosmetyka, Manicure, Pedicu-
re, Usługi wizażystów, Usługi zdrowotne Spa, Usługi w zakresie 
rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, Usługi masażu, Fizjote-
rapia, Aromaterapia, Fototerapia, Terapia w zakresie kształtowa-
nia ciała, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Analiza kosmetyczna, Udzielanie infor-
macji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji wło-
sów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielę-
gnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji wło-
sów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Analiza i ocena produktów kosmetycznych 
pod kątem ich wpływu społecznego i środowiskowego, Do-
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starczanie informacji technicznych, które można przeglądać 
online na temat produktów kosmetycznych, w odniesieniu 
do ich wpływu społecznego i środowiskowego.

(210) 540650 (220) 2022 03 04
(731) GRO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRO-TEX

(531) 29.01.04, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty higieniczne w postaci środków to-
aletowych, mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, 
mydła i żele, chusteczki do twarzy, chusteczki nasączone pre-
paratami do czyszczenia skóry, chusteczki zawierające pre-
paraty czyszczące, środki czyszczące, 5 preparaty i artykuły 
higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, 6 dozowniki 
papieru toaletowego, mocowane na stałe metalowe, dozow-
niki ręczników papierowych mocowanych na stałe metalo-
we, dozowniki mydła mocowane na stałe metalowe, dozow-
niki odzieży jednorazowej mocowane na stałe metalowe, 
9 jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, jedno-
razowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku labora-
toryjnego, 10 maski higieniczne, maski higieniczne do celów 
medycznych, rękawiczki do badań do celów medycznych, 
fartuchy chirurgiczne, fartuchy ochronne do użytku me-
dycznego, czepki chirurgiczne, czepki ochronne na włosy 
do noszenia przez lekarzy, rękawice gumowe do użytku 
medycznego, rękawice gumowe do użytku chirurgiczne-
go, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła na łóż-
ka chorych, prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medyczne-
go i pacjentów, 16 higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 
ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe do osuszania, 
ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne w rolkach, chusteczki 
do nosa papierowe, papier toaletowy, 20 stojaki na ręczniki, 
mydła dezynfekcje, rękawice, w formie mebla (ściany higie-
niczne), 21 gumowe rękawiczki do gospodarstwa domo-
wego, dozowniki na papier toaletowy montowane na stałe 
nie metalowe, dozowniki na ręczniki papierowe montowane 
na stałe nie metalowe, dozowniki do mydła w płynie mon-
towane na stałe nie metalowe, dozowniki do odzieży jed-
norazowej montowane na stałe nie metalowe, jednorazowe 
ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia, 25 rękawiczki, far-
tuchy jednorazowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, bielizna 
jednorazowa, czepki pod prysznic.

(210) 541000 (220) 2021 08 26
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BEERCOIN
(510), (511) 16 Drukowane materiały promocyjne, Ulotki, 
Broszury, Drukowane materiały informacyjne, 28 Losy lote-
ryjne, 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Mieszaniny piwa i napo-
jów bezalkoholowych, 35 Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: piwa, piwa bezal-
koholowego, mieszanin piwa i napojów bezalkoholowych, 
41 Losowanie nagród [loterie], Organizowanie gier, konkur-
sów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 43 Usługi restauracji 
i pubów.

(210) 541015 (220) 2022 03 17
(731) SERWIS KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWIS KOP

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 15.07.03, 15.01.17
(510), (511) 4 Oleje silnikowe, Smary, 7 Chłodnice do sil-
ników, Dławnice [części maszyn], Dmuchawy [maszyny], 
Drzwi (Hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania 
-) [części maszyn], Dźwigi, Dźwigi [urządzenia do podnosze-
nia i wyciągania], Filtry do oczyszczania chłodzącego powie-
trza, do silników, Filtry powietrza do celów mechanicznych, 
Filtry powietrza do silników, Filtry powietrza do silników 
motocyklowych, Filtry powietrza do silników samochodo-
wych, Gaźniki, Hydrauliczne napędy do bram, Hydrauliczne 
zamknięcia drzwi, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, 
Koła maszyn, Koła zębate będące częściami do maszyn, Koła 
zębate do maszyn, Konwertory paliwa do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Koparki (czerparki) [maszy-
ny], Koparki do rowów, Koparki jednoczerpakowe mecha-
niczne, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby 
[części maszyn], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], 
Łożyska [części maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, 
Łożyska kulkowe, Łożyska z automatycznym smarowaniem, 
Maszynowe koła zamachowe, Maszyny rolnicze, Mecha-
nizmy sterownicze do maszyn i silników, Młotki [części 
maszyn], Narzędzia [części maszyn], Noże [części maszyn], 
Obudowy maszyn, Oczyszczacze powietrza [filtry] do silni-
ków, Osłony maszyn, Ostrza [części maszyn], Paski napędo-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Pasy do maszyn, Pasy 
do prądnic, Pasy do silników, Pierścienie smarujące [części 
maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Pneumatyczne 
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], 
Pneumatyczne urządzenia uruchamiające, Podajniki [części 
maszyn], Podnośniki [urządzenia], Podstawy [statywy] ma-
szyn, Pokrywy [części maszyn], Pokrywy [osłony, części ma-
szyn], Pompy, Pompy [części maszyn lub silników], Pompy 
[maszyny], Przenośniki, Rozruszniki silników, Rury wydecho-
we do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do maszyn, 
Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki na-
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, Siłowniki hydrau-
liczne, Skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych, 
Smarownice [części maszyn], Sprężarki [maszyny], Sprężyny 
[części maszyn], Sprzęgła stałe do maszyn, Sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Spycharki, Świece zapłonowe do sil-
ników, Świece żarowe do silników Diesla, Szczęki hamulcowe 
do maszyn, Szczotki [części maszyn], Szpule [części maszyn], 
Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki amortyzatorów 
tłokowych [części silników], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki 
do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Tłumi-
ki do wydechów, Tłumiki jako część układu wydechowego, 
Turbiny hydrauliczne, Turbiny, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Turbosprężarki, Ubijaki worków [maszyny], Uchwyty 
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[części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwy-
ty wiertarskie [części maszyn], Ugniatarki mechaniczne, 
Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, 
Wały korbowe, Windy i podnośniki, Wtryskiwacze paliwa 
do silników, Wyciągi [dźwigi], Zawory [części maszyn lub 
silników], Zawory klapowe [części maszyn], Zawory obsłu-
giwane automatycznie poprzez pneumatyczne urządzenia 
sterujące, Złącza uszczelniające [części silników], 9 Akumu-
latory, elektryczne, do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dźwiękowe, Cewki elektryczne, Kable elektryczne, 
Kable rozruchowe do silników, Liczniki, Osłony kabli [prze-
wody], Pierścienie kalibrujące, Prędkościomierze do po-
jazdów, Programowalne urządzenia sterujące, Rejestratory 
przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Tablice sterownicze 
[elektryczność], Termostaty do pojazdów, Urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych, Wskaźniki [elektrycz-
ność], Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące 
światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], 
Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki 
strat elektrycznych, Złącza do przewodów elektrycznych, 
Złącza elektryczne, 11 Antyoślepieniowe urządzenia do sa-
mochodów [osprzęt do lamp], Filtry powietrza do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, 
Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, Lampy do kierunkowska-
zów do pojazdów silnikowych, Odmrażacze do pojazdów, 
Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Pojazdy (Urządzenia 
oświetleniowe w -), Przeciwoślepieniowe urządzenia do sa-
mochodów [osprzęt do lamp], Reflektory, Reflektory do po-
jazdów, Samochody (Reflektory do -), Światła do pojazdów, 
Światła do samochodów, Urządzenia grzejne do odmraża-
nia szyb w pojazdach, Urządzenia oświetleniowe, Żarówki 
do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki oświetleniowe, 
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Amortyzatory 
do samochodów, Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, 
Dętki do opon pneumatycznych, Furgony [pojazdy], Hamul-
ce do pojazdów, Karoserie pojazdów, Kierownice pojazdów, 
Kierunkowskazy do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe 
do pojazdów, Koła pojazdów, Korbowody do pojazdów lą-
dowych, inne niż części silników, Korki do zbiorników paliwa 
w pojazdach, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
Lusterka wsteczne, Mechanizmy napędowe do pojazdów 
lądowych, Nadwozia samochodowe, Obręcze do piast kół, 
Obręcze kół pojazdów, Obudowy skrzyni biegów do pojaz-
dów lądowych, Ochronne pokrowce do pojazdów [ukształ-
towane], Okładziny hamulcowe do pojazdów, Okładziny 
szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych, Opony do kół 
pojazdów, Opony do pojazdów, Opony do samochodów, 
Osłony przeciwsłoneczne do pojazdów, Pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w pojazdach, Piasty kół pojazdów, Pod-
nośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów 
lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeń-
stwa w samochodach], Podwozia samochodów, Pojazdy 
(Bagażniki do -), Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do po-
ruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejo-
wą, Pojazdy elektryczne, Pojazdy silnikowe bez kierowcy 
[autonomiczne], Pojazdy trzy lub czterokołowe, Pojazdy 
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, 
Pokrowce na kierownice pojazdów, Pokrowce na pojazdy 
[dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrow-
ce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Pokrowce na sie-
dzenia pojazdów [ukształtowane], Pokrowce na siedzenia 
samochodów, Pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], 
Przyczepy [pojazdy], Przyczepy do pojazdów (Zaczepy, haki 
do -), Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprę-
żyny amortyzujące samochodowe, Samochody, Samocho-

dy kempingowe, Samochody osobowe, Siedzenia do po-
jazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, Silniki napędowe do pojazdów lą-
dowych, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie 
ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, Sprzęgła do pojaz-
dów lądowych, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, 
Sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), Szczęki 
hamulcowe do pojazdów, Szyby do pojazdów, Szyby przed-
nie pojazdów, Tapicerka do pojazdów, Turbiny do pojazdów 
lądowych, Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, 
Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wentyle do opon 
pojazdów, Wojskowe pojazdy transportowe, Wolne koła 
do pojazdów lądowych, Wózki jezdniowe widłowe, Wózki 
transportowe, Wózki używane do sprzątania, Wycieraczki 
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Zderza-
ki do pojazdów, Złącza do przyczep, Złącza do przyczep 
do pojazdów, 16 Wskaźniki do pokazywania szczegółów 
na tablicy, nieelektryczne, 17 Materiały izolacyjne, Okładzi-
ny do sprzęgieł, Okładziny hamulców (Półprodukty na -), 
Pierścienie gumowe, Pierścienie wodoszczelne, Przewody 
giętkie do chłodnic pojazdów, Tuleje gumowe osłaniające 
części maszyn, Uszczelki gumowe, Zderzaki amortyzujące 
gumowe.

(210) 541018 (220) 2022 03 16
(731) SHAHADUL ISLAM MOHAMMAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KHAN KEBAB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 28.01.99
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 541036 (220) 2022 03 17
(731) ATEMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie [z wy-
jątkiem obuwia ortopedycznego], Obuwie damskie, Obu-
wie męskie, Fleki do obuwia, Cholewki do obuwia, Wkładki 
do obuwia, Podeszwy do obuwia, Obcasy, Buty na obcasie, 
Buty skórzane.

(210) 541042 (220) 2022 03 17
(731) SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) Kwalifikowany na selfie
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Mo-
duły pamięci elektronicznych, Jednostki pamięci elektro-
nicznych, Czytniki kart elektronicznych, Terminale elek-
tronicznych płatności, Czytniki [sprzęt do przetwarzania 
danych], Oprogramowanie komputerowe systemów bio-
metrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości 
osób, Oprogramowanie komputerowe, Platformy opro-
gramowania komputerowego, Platformy oprogramowa-
nia komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy 
komputerowe, Programy komputerowe do przetwarzania 
danych, Programy komputerowe do pobrania, Programy 
komputerowe nagrane, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Programy komputerowe prze-
chowywane w formie cyfrowej, Urządzenia do szyfrowa-
nia danych, Nośniki informacji [elektryczne lub elektro-
niczne], Elektroniczne nośniki danych, Oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), 35 Skomputeryzowana weryfikacja danych, 
38 Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania doku-
mentów, Dostarczanie dokumentów online za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna 
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą termi-
nali komputerowych, Usługi komunikacyjne, mianowicie 
elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomię-
dzy użytkownikami komputerów, Przesyłanie informacji 
przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji przez 
sieci bezprzewodowe lub kablowe, Przesyłanie informacji 
cyfrowych, Usługi komunikacji komputerowej umożliwia-
jące przesyłanie informacji, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, 
Transmisja plików danych, audio, wideo i multimedial-
nych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych 
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć 
komputerową, Usługi komunikacji internetowej, 42 Usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi 
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Usługi szy-
frowania danych, Przechowywanie dokumentów w for-
mie elektronicznej, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Opracowywanie projektów technicznych w dzie-
dzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Zarzą-
dzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych 
[ITSM], Usługi IT w celu ochrony danych, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, 45 Potwierdzanie tożsamo-
ści, Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzy-
telnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi 
potwierdzania tożsamości], Znakowanie dokumentów 
w celu ich zabezpieczenia, Certyfikaty bezpieczeństwa 
do przygotowywania kart identyfikacyjnych, Uwierzytel-
nianie dokumentów prawnych.

(210) 541061 (220) 2022 03 17
(731) ILS-INTERNATIONAL LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEDIMO

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.05.01, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 541066 (220) 2022 03 18
(731) WRZOSEK JOANNA AWI MODA, Łochów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAWITO MODA

(531) 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Broszki [bi-
żuteria], Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria 
fantazyjna, Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Biżuteria emaliowana, Sztuczna biżuteria, Biżute-
ria damska, Biżuteria szlachetna, 18 Torebki męskie, Torebki-
-paski, Torebki damskie, Torebki wieczorowe, Skórzane to-
rebki, Stylowe torebki, Torebki-worki, Torebki do ręki, Torby 
sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby płócienne, 
Torby uniwersalne, 25 Futra [odzież], Kurtki [odzież], Odzież 
dziana, Paski [odzież], Szaliki [odzież], Odzież treningowa, 
Odzież wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież codzienna, 
Odzież dżinsowa, Chusty [odzież], Odzież ciążowa, Odzież 
męska, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, 
Odzież haftowana, Odzież damska, Obuwie plażowe, Obu-
wie sportowe, Obuwie damskie, Obuwie codzienne, Obuwie 
dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Kapelusze, Kapelusze pla-
żowe, Bielizna damska, Bielizna osobista, Gorsety [bielizna], 
Halki [bielizna], Bielizna nocna, Bielizna ciążowa, Bielizna ter-
moaktywna, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Letnie su-
kienki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek.

(210) 541085 (220) 2022 03 18
(731) CENTRALA TECHNICZNA ELTECH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CENTRALA TECHNICZNA ELTECH  T

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Elektronarzędzia i elektronarzędzia zasilane 
akumulatorowo: wiertarki, młoty elektryczne, pilarki, wy-
rzynarki, szlifierki, polerki, strugarki, frezarki, bruzdownice, 
przecinarki, wkrętarki, nożyce elektryczne, odkurzacze prze-
mysłowe, Wiertła elektryczne do muru, wiertła elektryczne 
do betonu, wiertła elektryczne do kamienia, piły taśmowe, 
piły tarczowe, piły otwornice jako części do maszyn, dłuta 
jako części do maszyn, tarcze diamentowe jako części ma-
szyn, tarcze pilarskie jako części maszyn, piły szablaste jako 
części do maszyn, brzeszczoty pił jako części do maszyn, 
noże tokarskie, klucze udarowe, ostrza wkrętaków do ma-
szyn, Narzędzia do spawalnictwa: spawarki, półautomaty 
spawalnicze, automaty spawalnicze, agregaty spawalnicze, 
urządzenia i osprzęt do cięcia i spawania gazowego, urzą-
dzenia i osprzęt do cięcia plazmą, uchwyty spawalnicze, 
druty lite jako części maszyn, druty rdzeniowe jako części 
maszyn, druty proszkowe jako części maszyn, elektrody 
do urządzeń spawalniczych, Narzędzia pneumatyczne: 
osprzęt do narzędzi pneumatycznych, szlifierki stołowe, 
agregaty prądotwórcze, agregaty sprężarkowe, wciągi li-
nowe, wciągi łańcuchowe, podnośniki hydrauliczne, narzę-
dzia hydrauliczne, obrabiarki, silniki elektryczne, 8 Narzędzia 
skrawające: płytki wieloostrzowe, frezy, wiertła, nawiertaki, 
rozwiertaki, pogłębiacze, gwintowniki, narzynki, głowice 
wytaczarskie, wygniataki do gwintów, Osprzęt maszynowy: 
uchwyty tokarskie, oprawki VDI stałe, oprawki VDI napędza-
ne, trzpienie, tuleje, oprawki frezarskie, system mocowania 
termokurczliwego, Przyrządy frezarskie: oprawki frezarskie 
napędzane, uchwyty wiertarskie, oprawki narzędziowe, 
oprawki modułowe, imadła maszynowe, Narzędzia ręczne 
i ręczne narzędzia nieiskrzące: klucze, wkrętaki, szczypce, 
młotki, siekiery, pilniki, gwintownice, szczypce ślusarskie 
i elektrotechniczne, szczypce do pierścieni osadczych, 
szczypce tynkarskie, szczypce do rur, obcęgi, nożyce ręczne 
do blach, wycinarki ślusarskie, punktaki ślusarskie, przecinaki 
ślusarskie i murarskie, wkrętaki ślusarskie, młotki murarskie 
i ślusarskie, piły do cięcia metalu, narzędzia do obróbki drew-
na, imadła do rur, obcinarki, giętarki, skrobaki, klucze wygięte, 
grzechotki, ręczne piły stolarskie i ogrodnicze, piły do gazo-
betonu, ściski stolarskie i spawalnicze, klamry sprężynowe, 
szczypce uniwersalne i specjalne, nożyce do blachy, świdry 
spiralne, narzędzia do kucia, wiertła HSS-wielostopniowe, 
Narzędzia ścierne, a mianowicie: narzędzia ścierne spojone 
o spoiwach ceramicznych i żywicznych (ściernice, segmenty 
i osełki ścierne), klocki jako uchwyty do papierów i płócien 
ściernych do obróbki ręcznej i maszynowej, ściernice listo-
we, trzpieniowe i tarczowe, pasy szlifierskie bezkońcowe, 
ściernice diamentowe, obciągacze diamentowe w pełnym 
asortymencie, wgłębniki do twardościomierzy, Narzędzia 
skrawające, a mianowicie: płytki wieloostrzowe, płytki pod-
porowe, łamacze, wiertła do żeliwa i stali, do metali koloro-
wych, do tworzyw sztucznych, do stali ulepszonych cieplnie, 
Narzynki, gwintowniki, zestawy narzędzi do gwintowania, 
gwintownice ręczne do rur, zestawy narzędzi elektromonter-
skich, ślusarskich, listwy do pił trakowych, brzeszczoty do pił 
maszynowych, wiertła do muru i betonu, noże do struga-
rek, noże tarczowe, piły do kamienia, betonu, asfaltu, szkła, 
Noże strugarskie, obwiedniowe, Przyciągacze, przepychacze 
do otworów kształtowych, Narzędzia diamentowe, Spraw-

dziany tłoczkowe i pierścieniowe do gwintów i otworów, 
otwornice uniwersalne, Dłuta, wiertła do metalu, do drew-
na, otwornice, brzeszczoty do wyrzynarek, noże do strugów, 
Płyty diamentowe do cięcia asfaltu, betonu, kamienia oraz 
wszelkich materiałów budowlanych, wiertnice, narzędzia 
składane do toczenia, frezowania, wiercenia, Płytki wielo-
ostrzowe, płytki podporowe, łamacze wióra, Modułowe 
szybkowymienne systemy narzędziowe, systemy mocowa-
nia, wytaczadła, 9 Narzędzia pomiarowe: suwmiarki, mikro-
metry, średnicówki, czujniki pomiarowe, twardościomierze, 
grubościomierze, konturografy, długościomierze, kątowniki, 
kątomierze, statywy, stojaki pomiarowe, wskaźniki, miary, 
poziomnice, pryzmy, cyrkle, liniały, dalmierze, urządzenia la-
serowe, detektory, płyty granitowe, wzorce długości i kąta, 
wysokościomierze, wysokościomierze traserskie, maszyny 
współrzędnościowe, optyczne maszyny pomiarowe, maszy-
ny do pomiaru wałków, mikroskopy, projektory pomiarowe, 
przyrządy do pomiaru chropowatości, narzędzia do pneu-
matyki pomiarowej, pierścienie kalibrujące, przyrządy do po-
miaru wysokości, skanery 3d, urządzenia do pomiarów pre-
cyzyjnych, urządzenia i przyrządy optyczne, Oprogramowa-
nie do archiwizacji danych i statystyki SPC, Ochronna odzież 
robocza chroniąca przed wypadkami i urazami, okulary 
ochronne, osłony ochronne na twarz, maski spawalnicze, 
przyłbice do spawania, nakolanniki, nakrycia głowy, kaski 
ochronne, 35 Usługi reklamy: reklama bilboardowa, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, marketing, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, organizacja targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłko-
wej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów dla przemy-
słu i handlu, a mianowicie: narzędzi skrawających, osprzętu 
maszynowego, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, urządzeń 
i narzędzi pneumatycznych, narzędzi i materiałów ściernych, 
urządzeń i narzędzi dla spawalnictwa, narzędzi pomiaro-
wych, Maszyn i obrabiarek, narzędzi maszynowych: uchwyty 
tokarskie, oprawki VDI stałe, oprawki VDI napędzane, trzpie-
nie, tuleje, oprawki frezarskie, system mocowania termo-
kurczliwego, przyrządy frezarskie, oprawki frezarskie napę-
dzane, uchwyty wiertarskie, oprawki narzędziowe, oprawki 
modułowe, imadła maszynowe, Artykuły chemii technicznej: 
alkalia lotne używane jako detergenty, preparaty do harto-
wania i lutowania metali, preparaty chemiczne do spawania, 
topniki do spawania, topniki do lutowania, pręty metalowe 
stosowane przy spawaniu, gazy ochronne stosowane przy 
spawaniu, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, Środki 
ochrony pracy: odzież robocza, okulary i osłony ochronne, 
maski spawalnicze, Sprzedaż hurtowa komputerów, urzą-
dzeń peryferyjnych i oprogramowania.

(210) 541093 (220) 2022 03 18
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) PSYCHOBODYLOGIA
(510), (511) 44 Porady psychologiczne, Konsultacje psycholo-
giczne, Doradztwo związane z psychologią integralną, Doradz-
two psychologiczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psy-
chologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Badanie 
osobowości do celów psychologicznych, Badania psychologicz-
ne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnic-
two psychologiczne, Terapia sztuką, Psychoterapia, Psychiatria, 
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi doradcze 
dotyczące zachowania ludzkiego, Usługi diagnozy psychologicz-
nej, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psy-
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chicznego], Akupunktura, Aromaterapia, Doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, Dostarczanie informacji dotyczących zdro-
wia, Konsultacje z dziedziny żywienia, Masaż, Leczenie uzależ-
nień, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Ochrona 
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Ośrodki zdrowia, Opieka 
zdrowotna związana z naturopatią, Placówki rekonwalescencji, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie in-
formacji zdrowotnej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie 
zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, 
Usługi klinik zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie me-
dytacji, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 541098 (220) 2022 03 18
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GLADIATOR
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkanio-
we, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzier-
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie 
konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
ści, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Odbiera-
nie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzier-
żawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Pla-
nowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, 
Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieru-
chomości komercyjnych, Pomoc w zakresie nabywania nie-
ruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho-
mościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, 
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finan-
sowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 

nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej 
w zakresie nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi do-
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbu-
dowy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowa-
nia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usłu-
gi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usłu-
gi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi 
finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakre-
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny 
nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi wyceny nierucho-
mości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynaj-
mem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami 
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi związane ze współwła-
snością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomo-
ści [w imieniu osób trzecich], Wycena finansowa majątku 
osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wycena nieru-
chomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości 
dzierżawionych, Wyceny finansowe nieruchomości posia-
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danych z tytułu własności nieograniczonej, Wyceny finansowe 
nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpie-
czeniowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomo-
ści i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój 
nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nie-
ruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami,  
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powierni-
cze nieruchomościami.

(210) 541103 (220) 2022 03 18
(731) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Oma Pro
(510), (511) 1 Aktywatory biologiczne, Nawozy biologiczne, Na-
wozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy biolo-
giczne stosowane do obróbki nasion, Biostymulatory roślin, Regula-
tory wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, Mieszanki regulujące wzrost 
roślin, Środki zabezpieczające dla roślin, Preparaty do wzmacniania 
roślin, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Środki ochro-
ny roślin przeciw patogenom, Biostymulanty będące środkami 
pobudzającymi wzrost roślin, Biostymulatory stanowiące prepa-
raty odżywcze dla roślin, Preparaty bakteriologiczne do użytku 
w rolnictwie, 5 Herbicydy biologiczne, Fungicydy biologiczne,  
35 Marketing, Usługi sprzedaży detalicznej: aktywatorów biologicz-
nych, nawozów biologicznych, nawozów biologicznych stosowa-
nych do uzdatniania gleby, nawozów biologicznych stosowanych 
do obróbki nasion, biostymulatorów roślin, regulatorów wzrostu 
roślin, odżywek dla roślin, mieszanek regulujących wzrost roślin, 
środków zabezpieczających dla roślin, preparatów do wzmacnia-
nia roślin, mikroorganizmów do stymulacji wzrostu roślin, środków 
ochrony roślin przeciw patogenom, biostymulantów będących 
środkami pobudzającymi wzrost roślin, biostymulatorów stano-
wiących preparaty odżywcze dla roślin, herbicydów biologicznych, 
fungicydów biologicznych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 541107 (220) 2022 03 18
(731) JACHIMOWICZ ŁUKASZ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKORMANDA

(531) 29.01.14, 24.15.21, 27.05.05
(510), (511) 20 Meble dla dzieci.

(210) 541113 (220) 2022 03 20
(731) TRAN CHI DAC, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G&T

(531) 27.05.05, 03.13.02, 03.13.04
(510), (511) 18 Torebki.

(210) 541152 (220) 2022 03 21
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) lyksir
(510), (511) 3 Kremy kosmetyczne, Kremy nielecznicze,  
5 Suplementy diety, Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne.

(210) 541153 (220) 2022 03 21
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) forevital
(510), (511) 3 Kremy kosmetyczne, Kremy nielecznicze,  
5 Suplementy diety, Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne.

(210) 541207 (220) 2022 03 28
(731) GORMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) GORMETAL
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 541220 (220) 2022 03 29
(731) LEE CHANG-LUNG ICEAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aluna ASIAN MASSAGE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.02.07, 26.02.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.14, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 
26.04.12, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Świad-
czenie usług w zakresie masażu, Fizjoterapia, Masaż, Salon 
piękności, Usługi medyczne, Usługi medycyny alternatyw-
nej, Usługi w zakresie akupunktury.

(210) 541221 (220) 2022 03 29
(731) LEE CHANG-LUNG ICEAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Aluna
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Świad-
czenie usług w zakresie masażu, Salon piękności, Usługi me-
dyczne, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi w zakresie 
akupunktury.

(210) 541222 (220) 2022 03 29
(731) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) OBSIDAN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne.
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(210) 541229 (220) 2022 03 30
(731) NOWY SZTYNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sztynort
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baba Pruska 54º08 N RESTAURACJA 21º41 E

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 
27.07.01, 27.07.11

(510), (511) 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach.

(210) 541243 (220) 2022 03 31
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMED PASS

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
14.05.23

(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, 38 Transfer strumieniowy danych, Transmisja 
plików cyfrowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
42 Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji online, Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Opra-
cowywanie oprogramowania w ramach publikacji opro-
gramowania, Opracowywanie platform komputerowych, 
Platforma jako usługa (PaaS), Programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, Programowanie komputerów, 
Przechowywanie danych elektronicznych.

(210) 541245 (220) 2022 04 01
(731) E-OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17, 27.05.19, 09.07.01, 09.07.19, 26.11.01, 
26.11.12

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, Food trucki, Usługi cateringowe, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Bary, Bary szybkiej obsługi, 
Snack-bary, Doradztwo kulinarne, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje oferujące gotowe posiłki z dowozem, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 541247 (220) 2022 04 01
(731) LENIAK WOJCIECH, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FL FINANSE LUBLIN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.22, 27.05.24, 03.04.11, 03.04.13, 03.04.24, 03.04.26, 
03.04.29, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.19, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 
26.04.22, 24.01.09, 24.01.10, 24.01.13, 24.01.15

(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo kredytowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, 
Inwestycje finansowe, Leasing finansowy, Pośrednictwo 
w umowach kredytowych, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie kredytów 
finansowych.

(210) 541374 (220) 2022 03 23
(731) ZW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY MODENA ZW INVESTMENT

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo.

(210) 541378 (220) 2022 03 24
(731) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) OKOWITA Z LEGNICKIEGO PILSA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.01.09, 03.01.01, 03.01.02, 24.09.01, 
24.09.05, 11.03.03, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 33 Wódka, Alkohole wysokoprocentowe [napo-
je], Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Pitne alkohole 
wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane.

(210) 541381 (220) 2022 03 24
(731) GROCHOWICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Strącze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCOHOLICA VODKA QUEEN OF HEAVY METAL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.23, 01.15.03, 24.09.01, 24.09.05, 
26.04.04, 26.04.14

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 541405 (220) 2022 03 24
(731) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiTower

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki (ma-
szyny), podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu, 
sortownice, windy, inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia 
transportowe do załadunku i rozładunku, 37 Instalacje, kon-
serwacje i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych.

(210) 541407 (220) 2022 03 24
(731) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TransferTower

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki (ma-
szyny), podnośniki, maszyny do sortowania dla przemysłu, 
sortownice, windy, inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia 
transportowe do załadunku i rozładunku, 37 Instalacje, kon-
serwacje i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych.

(210) 541411 (220) 2022 03 24
(731) ŚWIĘCICKA MAJA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B M**K

(531) 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 29 Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, 
Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mle-
ko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, Jogurt, Kefir [napój mleczny], Koktajle 
mleczne, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe 
[olej kokosowy], Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje 
na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdało-
wego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawiera-
jące bakterie kwasu mlekowego, Soja konserwowana spożyw-
cza, Nabiał i substytuty nabiału, 30 Batony zbożowe, Bułeczki 
słodkie, Bułeczki z czekoladą, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto 
na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z cia-
sta francuskiego], Czekolada, Czekolada pitna, Jogurt mrożony 
[lody spożywcze], Kakao, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki], 
Kawa, Kawa niepalona, Lizaki lodowe, Lody jadalne, Lody spo-
żywcze, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Muesli, Musy cze-
koladowe, Naleśniki, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje 
herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje 
kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie 
kawy, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze-
chy, Pasty na bazie czekolady, Pralinki, Produkty zbożowe, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Puddingi, 
Słodycze w postaci musów, Sorbety [lody], Substytuty kawy, 
Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Koktajle bezalkoho-
lowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi. Inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Preparaty do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, 43 Usługi restauracji z dania-
mi ramen, Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe, Usługi 
kateringowe obwoźne, Obsługa gastronomiczna z własnym 



68 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT17/2022

zapleczem, produktami i transportem, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Kafeterie [bufety], Restauracje samoobsługowe, 
Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi restau-
racji washoku, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(210) 541417 (220) 2022 03 25
(731) CZARNOWSKI ŁUKASZ, Stare Grabie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnlyFights

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 38 Transmisje na żywo dostępne przez strony główne 
w Internecie [kamery internetowe].

(210) 541420 (220) 2022 03 24
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowny)
(540) DEWONIT PACK
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przezna-
czone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów 
przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełnia-
czy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, 
mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu szklarskiego 
chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdat-
niania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę: 
nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe 
(tzw. wapno nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb 
i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), 
Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spo-
iwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, ener-
gia elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa 
płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały nieme-
talowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, 
beton towarowy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy 
budowlane, grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze 
(cement do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo mate-
riałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, 
usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn 
i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budowla-
nego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane 
konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania 
paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wo-
dorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi 
informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi 
przewozu, usługi wynajmu związane z transportem i magazy-
nowaniem, pakowanie i składowanie towarów, czarterowanie 
pojazdów do transportu, logistyka transportu, organizowanie 
transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport 
drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, transport i do-
stawy towarów, transport samochodowy, usługi pośrednictwa 
transportowego, usługi transportu samochodami silnikowymi, 
usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych.

(210) 541423 (220) 2022 03 24
(731) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540) (znak słowny)
(540) CALAGRI
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne prze-
znaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do ce-
lów przemysłowych!, dolomit specjalny do wytwarzania 
wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów bu-
dowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe dla przemysłu 
szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, pre-
paraty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw. wapno nawozowe dolomitowe) 
do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz 
wapniowy (cyjanamid), Środki do konserwacji cementu z wy-
jątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 4 Energia elektrycz-
na wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna 
wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samo-
chodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, niemeta-
lowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towaro-
wy, masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, 
grys, kamień skała glina i minerały, piece hutnicze (cement 
do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
liwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,  
37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo ma-
teriałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineral-
nych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie 
maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu 
budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi bu-
dowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usłu-
gi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów 
sprężonym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 
39 Transport, usługi informacji doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie 
towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka 
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i do-
starczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, 
transport lądowy, transport i dostawy towarów, transport 
samochodowy, usługi pośrednictwa transportowego, usłu-
gi transportu samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, 
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, 
magazynowanie paliw gazowych.

(210) 541473 (220) 2022 03 27
(731) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
Usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie 
basenów kąpielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie rekreacji, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Publi-
kowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wyka-
zów miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróż-
nych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 
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43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pen-
sjonatów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Domy turystyczne, Usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, 44 Usługi spa, Usługi 
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[spa], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Ma-
saże, Usługi w zakresie zabiegów upiększających.

(210) 541481 (220) 2022 03 28
(731) DOM I SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dom i Sad 24 Rok założenia 1993

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.07.01, 27.07.02, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
sionami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nasionami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sadzonkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z sadzonkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z krzewami owocowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z krzewami owocowymi.

(210) 541482 (220) 2022 03 28
(731) SICIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ ZYGOMA

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Po-
radnictwo medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, 
Zapewnianie leczenia medycznego, Organizowanie leczenia 
medycznego, Usługi oceny medycznej, Udzielanie informacji 
medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi denty-
styczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycz-
nej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, 
Stomatologia z sedacją, Wstawianie kamieni szlachetnych 
do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne, Usługi asy-
stenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów pro-
tetycznych, Wstawianie implantów zębowych, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat 
stomatologii.

(210) 541495 (220) 2022 03 28
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) OREGARDIN GARDŁO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 541503 (220) 2022 03 28
(731) BYWALEC ANDRZEJ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONCRETE - RAIL KONSTRUKCJE PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKU

(531) 26.11.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpiecza-
jące, Elastomery, Poliester, Włókna mineralne, 19 Niemetalo-
we materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Nieme-
talowe elementy budowlane prefabrykowane.

(210) 541504 (220) 2022 03 28
(731) ELECTRUM VERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
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(540) Electrum Ekiden
(510), (511) 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych 
[na rzecz osób trzecich], Organizowanie zawodów oraz 
imprez sportowych mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie festynów oraz festi-
wali mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, Sponsorowanie i patronat finansowy, 41 Organizowa-
nie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów oraz imprez 
sportowych, Organizowanie maratonów, Organizowanie 
wyścigów biegowych, Organizowanie festiwali w celach re-
kreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, rozrywko-
wych, kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 541509 (220) 2022 03 29
(731) HARDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIROTEC

(531) 27.05.01, 27.01.04, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały i prepa-
raty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzy-
wa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowej, 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory 
elektryczności, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przeno-
szenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, my-
jące i piorące, Generatory prądu, Maszyny do wytwarzania 
prądu, Prądnice, Roboty do użytku przemysłowego, Szczęki 
życia [nożyce ratunkowe z napędem elektrycznym], Roboty 
do zastosowania w przemyśle, Zestawy generatorów elek-
trycznych, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt 
do nurkowania, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Urządzenia do badań naukowych i la-
boratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządze-
nia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii 
elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Przyrządy do nur-
kowania, Aparaty do nurkowania.

(210) 541513 (220) 2021 08 02
 (310) 56792388 (320) 2021 06 09 (330) CN
(731) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan, CN

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AITO

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Samogenerujące lokomotywy elektryczne 
[lokomotywy spalinowo - elektryczne], Pojazdy elektrycz-
ne, Pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, Samocho-
dy hybrydowe, Samochody elektryczne, Samochody, Silniki 
benzynowe do pojazdów lądowych, Osłony przeciwdesz-
czowe okien do samochodów, Wycieraczki przednie do sa-
mochodów, Alarmy cofania do pojazdów, Obwody hydrau-
liczne do samochodów, Skrzynie biegów do samochodów, 
Deski rozdzielcze do samochodów, Drzwi do samochodów, 
Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Urządzenia anty-
kradzieżowe do pojazdów, Samochody samojezdne, Koła 
samochodowe, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki do sa-
mochodów, Motorowery, Samobalansujące jednokołowe 
skutery elektryczne, Monocykle elektryczne, Samobalansują-
ce dwukołowe skutery elektryczne, Skutery napędzane elek-
trycznie [pojazdy], Pojazdy samobalansujące, Skutery pchane 
[pojazdy], Rowery, Monocykle samobalansujące, Elektryczne 
wózki inwalidzkie, Drony z kamerą, inne niż zabawki, Drony 
z kamerą, Hamulce do pojazdów, Tapicerka do pojazdów, 
Pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], Foteliki dla 
dzieci do pojazdów, Pokrowce na siedzenia do pojazdów, 
Podwozie pojazdu, Alarmy antykradzieżowe do pojazdów, 
Joysticki do pojazdów, Szyby przednie dla pojazdów.

(210) 541514 (220) 2022 03 29
(731) TELEDOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.15, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie.

(210) 541515 (220) 2022 03 29
(731) MILLER SYLWIA MEWELL BY SYLWIA MILLER, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, 
Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, 16 Publi-
kacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne 
drukowane, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżo-
we, Czasopisma fachowe, Medyczne czasopisma fachowe, 
Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media pa-
pierowe, Gazety, 25 Ubrania codzienne, Bielizna osobista 
i nocna, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzki, Bikini, Blu-
zy sportowe, Chustki [apaszki], Damskie luźne topy, Długie 
luźne stroje, Dzianina [odzież], Garnitury w sportowym 
stylu, Garnitury, Galowa odzież wieczorowa, Kombinezo-
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ny [odzież], Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Kurtki, 
Nakrycia głowy, Buty do jogi, Sandały i buty plażowe, Buty 
na wysokim obcasie, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
41 Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia 
w zakresie odżywiania, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w za-
kresie sprawności fizycznej, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Edukacja i szko-
lenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie gazet, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie prospektów, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie katalogów, Wydawanie publikacji 
medycznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowi-
cie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostęp-
niających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośred-
nictwem sieci komputerowej online, 44 Psychoterapia, 
Psychoterapia holistyczna, Usługi psychologów, Badania 
psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psy-
chologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygo-
towywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Sporządzanie raportów psy-
chologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, Badanie osobowości do celów psychologicznych, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Usługi 
w zakresie testów psychologicznych, Doradztwo dotyczą-
ce psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, 
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Przeprowadzanie testów psy-
chologicznych do celów medycznych, Usługi poradnic-
twa psychologicznego w zakresie sportu, Muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, 
Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi 
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia ajurwedyjska, 
Doradztwo żywieniowe, Doradztwo dietetyczne, Doradz-
two dotyczące urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, 
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie zdrowia.

(210) 541516 (220) 2022 03 29
(731) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY ZDRÓJ HOTEL MEDICAL SPA

(531) 01.15.25, 07.05.15, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne.

(210) 541517 (220) 2022 03 29
(731) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY DWÓR HOTEL MEDICAL SPA

(531) 01.15.25, 07.05.15, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne.

(210) 541518 (220) 2022 03 29
(731) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY RAJ MINERAL HOTEL

(531) 01.15.25, 07.05.15, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne.

(210) 541524 (220) 2022 03 29
(731) CIEMSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECURITY BEZ TABU

(531) 02.09.04, 02.09.14, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, 
Usługi publikacji.
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(210) 541527 (220) 2022 03 29
(731) GRABOWSKI JAROSŁAW JERRIBO, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FP Francuskie perfumy

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci 
stałej, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Olejki do perfum i zapachów, Olejki zapacho-
we, Preparaty zapachowe, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Zapachy, Zapachy do ciała, 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze środkami zapachowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej dotyczące perfum, ekstraktów kwiatowych, 
olejków do perfum i zapachów, olejków zapachowych, pre-
paratów zapachowych, środków perfumeryjnych, zapachów, 
zapachów do ciała, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z preparatami 
zapachowymi.

(210) 541530 (220) 2022 03 29
(731) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka
(540) (znak słowny)
(540) Magnus
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Czarne piwo [piwo 
ze słodu palonego], Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, 
Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne.

(210) 541536 (220) 2022 03 30
(731) STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW 

MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobótka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKSM SOBÓTKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.07.01, 06.01.02
(510), (511) 1 Magnezyt, Klinkier magnezytowy, Kwarc, ska-
leń, 19 Bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
Bloczki ogniotrwałe, niemetalowe, Cement hydrauliczny, 
Chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, Części bu-
dowlane (niemetalowe -), Deski podłogowe, Deski dachowe 
(niemetalowe -), Dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć -), 
Deski z materiałów niemetalowych do użytku w budow-
nictwie, Deskowanie budowlane niemetalowe, Deskowanie 
zewnętrzne ścian (niemetalowe -), Elementy budowlane pre-

fabrykowane (niemetalowe -), Kamienie (materiały wiążące 
do produkcji -), Kruszywo, Kominy niemetalowe, Materiały 
budowlane niemetalowe, Lastryko, Materiały niemetalowe 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały i ele-
menty budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, 
gliny, minerałów i betonu, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Niemetalowa 
więźba dachowa, Prefabrykowane niemetalowe elemen-
ty budowlane do montażu na miejscu, Wylewka, Aglome-
rowane materiały kamienne, Bruk, Beton, Bloki wykonane 
z kamienia naturalnego, Brukowce, Kamień, Kamienie bru-
kowe, Kostka brukowa, Płyty chodnikowe, Tłuczeń, Skała 
kruszona, Drewno, Drewno częściowo obrobione, Drewno 
po obróbce, Tarcica, Granit, Kwarc, Żwir, 35 Prowadzenie 
punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej surowców natu-
ralnych, magnezytu, klinkieru, kwarcu, skalenia, kamienia, 
skały, skały kruszonej, minerałów, betonu, cementu, bruku, 
żwiru, kruszywa, tłucznia, aglomerowanych materiałów ka-
miennych, kamieni brukowych, płyt chodnikowych, blocz-
ków budowlanych, materiałów budowlanych, drewna, 
tarcicy, drewna obrobionego, więźby dachowej, 37 Usługi 
eksploatacji kamieniołomów, Usługi w zakresie wykopywa-
nia i wydobywania zasobów naturalnych, Budowlany sprzęt 
(wynajem -), Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem maszyn 
do pompowania betonu, Wynajem maszyn do robót drogo-
wych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby 
inżynierii wodno-lądowej, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu do ro-
bót ziemnych i koparek, Konserwacja i naprawa pojazdów, 
Konserwacja pojazdów, Naprawa, konserwacja i tankowanie 
pojazdów, Obsługa i naprawa samochodów, Usługi kamie-
niarskie, 39 Pojazdy (wypożyczanie -), Usługi transportowe, 
Holowanie, Holowanie i transport samochodów w ramach 
usług pomocy drogowej, 40 Kruszenie kamieni, Wynajem 
sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wy-
twarzania energii i do produkcji na zamówienie, Obróbka 
betonu, Usługi tartaków, obróbka kruszywa, przetwarzanie 
kruszywa.

(210) 541542 (220) 2022 03 30
(731) SZCZYTNY-CEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szczytny-cel.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.02, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, 36 Zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, Crowdfunding, Usługi zbierania funduszy za po-
średnictwem strony internetowej do finansowania publicz-
nego [crowdfunding].

(210) 541543 (220) 2022 03 30
(731) SZCZYTNY-CEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szczytny-cel.pl
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(531) 29.01.12, 06.01.02, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, 36 Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej 
do finansowania publicznego [crowdfunding], Zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Crowdfunding.

(210) 541545 (220) 2022 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CuPROTE MIEDŹ SYSTEMICZNA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Biostymu-
latory stanowiące preparaty odżywcze dla roślin, Che-
miczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemikalia używane w rolnictwie, Dodatki glebowe [na-
wożenie], Kwasy stosowane w rolnictwie, Materiały po-
prawiające kondycję gleby, Miedziane środki chemiczne, 
Mieszanki nawozów, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnic-
twa, Nawozy do roślin, Nawozy sztuczne do użytku w rol-
nictwie, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dużą ilością 
substancji odżywczych, Nawozy złożone, Płynne nawozy, 
Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użyt-
ku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty che-
miczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, 
Preparaty chemiczne do zasklepiania uszkodzeń roślin, 
Preparaty do nawożenia, Preparaty do wzmacniania roślin, 
Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla 
roślin, Rolnictwo (Nawozy dla -), Substancje odżywcze [na-
wozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Substraty 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki 
chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne do ochro-
ny roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki 
przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne powierzchniowo 
czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne stosowa-
ne w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do uzdat-
niania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, 
Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Środki popra-
wiające kondycję gleby do użytku rolniczego, Preparaty od-
żywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby, 
5 Fungicydy, Herbicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, 35 Rekla-
ma i marketing, Udzielanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie.

(210) 541546 (220) 2022 03 30
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)

(540) BANITA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Whisky, Wino, Rum, Brandy, Gin.

(210) 541549 (220) 2022 03 30
(731) STALMUT MAREK MAŚKA - SPÓŁKA JAWNA,  

Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Mafot
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i internetowej towarów związanych z instalacjami 
fotowoltaicznymi i instalacjami solarnymi w postaci: paneli 
fotowoltaicznych, paneli solarnych, elementów złącznych 
używanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solar-
nych, profili metalowych, naziemnych konstrukcji metalo-
wych do mocowania instalacji fotowoltaicznych i instalacji 
solarnych, elementów uziemiających, kabli elektrycznych, 
pomp ciepła, falowników, inwertorów, stacji do ładowania 
akumulatorów pojazdów elektrycznych.

(210) 541550 (220) 2022 03 30
(731) ZIMNOWODZKI MARIUSZ HOME EXPERTS MARIUSZ 

ZIMNOWODZKI NIERUCHOMOŚCI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME EXPERTS

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizję, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków.

(210) 541551 (220) 2022 03 30
(731) TRZCIŃSKI MACIEJ, Liszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szyby Autobusowe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szy-
bami do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szybami do pojazdów.

(210) 541553 (220) 2022 03 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) EMBOXA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.
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(210) 541554 (220) 2022 03 30
(731) ROBOT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RP ROBOT PARTNER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Automatyczne spawarki elektryczne, Elek-
tryczne urządzenia do spawania, Maszyny do spawania 
łukiem elektrycznym, Maszyny do spawania metalu [elek-
tryczne], Maszyny i przyrządy do spawania i lutowania, 
Roboty spawające, Roboty spawalnicze, Samoczynne ma-
szyny spawające, Spawarki elektryczne, Urządzenia do spa-
wania laserowego, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia 
do spawania, Zrobotyzowane urządzenia do spawania 
za pomocą łuku elektrycznego, Mechanizmy robotyczne 
do transportu, Mechanizmy robotyczne do przenosze-
nia, Roboty do obrabiarek, Roboty do transportu bliskie-
go i przeładunku materiałów, Roboty do użytku przemy-
słowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Roboty 
przemysłowe, Roboty o ramionach przegubowych do ma-
nipulowania przedmiotami obrabianymi, Roboty przemy-
słowe do obróbki metali, 37 Konserwacja maszyn i sprzętu 
do spawania.

(210) 541556 (220) 2022 03 30
(731) CYGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MAAWO
(510), (511) 9 Elektroniczne nianie, 11 Podgrzewacze do bu-
telek, 12 Foteliki dla dzieci do pojazdów, Wózki, 20 Łóżeczka 
dziecięce, Leżaczki dziecięce typu bujaki, Kojce, Siedzenia 
dla dzieci, Bramki zabezpieczające dla dzieci, Regulowane 
foteliki nosidełka, Urządzenia zamykająco-zabezpieczające 
[niemetalowe, nieelektryczne], Zaciski zabezpieczające nie-
metalowe.

(210) 541557 (220) 2022 03 30
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kodano.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła 
do okularów, okulary korekcyjne, 35 Prowadzenie sklepu 
w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, 
pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki 
do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, Prowa-
dzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła 
kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korek-
cyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, bi-
nokle, 39 Dostarczanie towarów konsumpcyjnych.

(210) 541558 (220) 2022 03 30
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Max&Joe

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Szkła korekcyjne, szkła do okularów, oprawy 
okularowe, 35 Prowadzenie sklepu w tym sklepu interne-
towego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła 
kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła 
do okularów, okulary, binokle, Prowadzenie hurtowni oraz 
sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojem-
niczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do oku-
larów, szkła do okularów, okulary, binokle.

(210) 541559 (220) 2022 03 30
(731) KUBIK MARCIN CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Expandeo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Ad-
ministrowanie dotyczące planowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania 
systemów zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w za-
kresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczy-
zy, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo reklamowe i marketingo-
we, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produk-
tu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakłada-
nia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej związane z prze-
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twarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie efektywności bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketin-
gu biznesowego, Doradztwo w zakresie nabywania przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem han-
dlowym, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakre-
sie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przed-
siębiorstwami, Doradztwo w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przed-
siębiorstw, Dostarczanie biznesowych i handlowych infor-
macji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie danych biznesowych w formie list mailingowych, Dostar-
czanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Kampanie marketingowe, Obsługa marketingo-
wa obrotu nieruchomościami, Opracowanie koncepcji mar-
ketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowy-
wanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywa-
nie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
Planowanie strategii marketingowych, Usługi doradcze w za-
kresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi konsulta-
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi 
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, Dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych online, Dostarczanie informa-
cji handlowych, Dostarczanie informacji handlowych z inter-
netowych baz danych, Dostarczanie informacji handlowych 
związanych z przedsiębiorstwami, Dostarczanie informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat rekla-
my, Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Administrowanie przedsiębiorstwem 
w zakresie metod statystycznych, Agencje informacji han-
dlowej, Agencje informacji handlowej [udostępnianie infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład 
marketingu lub danych demograficznych], Aktualizacja infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej w komputero-
wej bazie danych, Analiza cen, Analiza cen i kosztów w związ-
ku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem od-
padów, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i staty-
styk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych staty-
stycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) 
firmy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza 
rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, Analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania działal-
nością gospodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, 
Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, 

Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy badań rynko-
wych, Analizy biznesowe rynków, Analizy danych badań ryn-
kowych, Analizy ekonomiczne do celów działalności gospo-
darczej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy kosztów i ko-
rzyści, Analizy odbioru reklamy, Analizy prognoz ekonomicz-
nych do celów działalności gospodarczej, Analizy gospodar-
cze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy kosztów, Analizy 
statystyk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Anali-
zy w zakresie reklamy, Badania biznesowe, Badania dla celów 
działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsię-
biorstw, Badania dotyczące informacji na temat firm, Badania 
dotyczące informacji biznesowych, Badania działalności go-
spodarczej i badania rynkowe, Badania ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, Badania i analiza w dziedzinie 
manipulacji rynkowych, Badania i analizy rynkowe, Badania 
i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, Badania i po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Badania 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, Badania 
konsumenckie, Badania marketingowe w dziedzinie kosme-
tyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgna-
cji urody, Badania opinii publicznej, Badania projektów doty-
czących działalności gospodarczej, Badania rynkowe i anali-
za badań rynkowych, Badania rynkowe w celu kompilacji in-
formacji o widzach telewizyjnych, Badania rynku do celów 
reklamowych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji 
o czytelnikach publikacji, Badania rynku i analizy biznesowe, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania statystycz-
ne przedsiębiorstw, Badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie 
działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w za-
kresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku korporacyjne-
go, Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, 
Badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, 
Badania w zakresie zysków, Badanie działalności gospodar-
czej i rynku, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlo-
wych, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospo-
darczej, Dostarczanie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących produk-
tów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostar-
czanie informacji handlowych za pośrednictwem kompute-
rowej bazy danych, Dostarczanie informacji o przedsiębior-
stwach handlowych oraz informacji handlowych za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, Dostarczanie in-
formacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Do-
starczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, Do-
starczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Dostarczanie skompute-
ryzowanych danych statystycznych, Dostarczanie skompu-
teryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, 
Ekonomiczne prognozy, Gromadzenie informacji dotyczą-
cych badań rynku, Gromadzenie informacji na temat analiz 
rynkowych, Gromadzenie informacji w zakresie badań rynko-
wych, Gromadzenie informacji z badań rynkowych, Handlo-
we wyceny, Informacja handlowa, Informacja handlowa 
[działalność gospodarcza], Informacja handlowa wspomaga-
na komputerowo, Informacja i badania w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Informacja lub badania w zakresie działal-
ności gospodarczej i marketingu, Informacja o działalności 
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej i infor-
macja handlowa, Informacja w sprawach działalności gospo-
darczych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm 
i przedsiębiorstw, Informacje na temat rankingu sprzedaży 
produktów, Informacje na temat sprzedaży produktów, In-
spekcja kosztów opieki zdrowotnej, Interpretacja danych do-
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tyczących badań rynku, Kompilacja list adresowych dla prze-
syłek reklamowych, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Kon-
sultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, Nabywanie in-
formacji o działalności gospodarczej dotyczących działalno-
ści spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczących statusu firmy, Ocena możliwości dla 
działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie 
działalności gospodarczej, Ocena skutków wywieranych 
przez działania reklamowe na odbiorców, Ocena statystycz-
na danych marketingowych, Opracowywanie ankiet marke-
tingowych, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Opra-
cowywanie sprawozdań i badań rynkowych, Opracowywa-
nie statystycznych danych gospodarczych i informacji han-
dlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych i informa-
cji handlowych, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Polityczne badania 
sondażowe, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Porównywanie rozwiązań w działalności 
gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności go-
spodarczej), Porównywanie usług finansowych online, Po-
szukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie i dostarczanie infor-
macji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i dzia-
łalności gospodarczej, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Prognozowanie wyda-
rzeń gospodarczych, Prognozy ekonomiczne do celów pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy eko-
nomiczne, Prognozy rynkowe, Projektowanie badań opinii 
publicznej, Prowadzenie badań marketingowych, Prowadze-
nie badań opinii publicznej, Prowadzenie badań w zakresie 
wewnętrznej komunikacji firmy, Przeprowadzanie ankiet ba-
dawczych online z zakresu zarządzania firmą, Przeprowadza-
nie badań opinii publicznej, Przeprowadzanie badań rynko-
wych za pomocą komputerowej bazy danych, Przeprowa-
dzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii pu-
blicznych, Przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności 
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie rozmów dla ce-
lów badań rynkowych, Przeprowadzanie badań w zakresie 
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie wycen przed-
siębiorstw, Przetwarzanie wyników badań dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Przygotowywanie badań dotyczą-
cych rentowności przedsiębiorstw, Przygotowywanie i kom-
pilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, 
Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, Raporty 
i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Rozpo-
wszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, 
Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Rynkowe badania opinii publicznej, Skompute-
ryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Skomputeryzowane badania rynkowe, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości bizneso-
wych, Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, Skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, Sondowanie rynku, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Specjalistyczne wyceny i ra-
porty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodar-
czej, Sporządzanie ankiet biznesowych, Sporządzanie rapor-
tów biznesowych, Sporządzanie raportów gospodarczych, 
Sporządzanie raportów handlowych, Statystyczne badania 
biznesowe, Statystyczne badania rynkowe, Strategiczna ana-
liza biznesowa, Świadczenie usług w zakresie katalogów in-
formacji handlowych online, Udostępnianie analiz sprzeda-
ży, Udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, 
Udostępnianie danych statystycznych z badań rynkowych, 

Udostępnianie informacji na temat działalności gospodar-
czej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospo-
darczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablo-
wych lub innych form przekazu danych, Udostępnianie infor-
macji dotyczących handlu zagranicznego, Udostępnianie 
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie 
informacji na temat handlu zagranicznego, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie informacji dotyczących 
przetwarzania danych, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych handlu, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, Udostępnianie katalogów informacji 
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób 
trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udo-
stępnianie skomputeryzowanych danych związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Ad-
ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicz-
nych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa 
centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia fir-
my, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania 
stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące re-
krutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, Ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie 
dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsię-
biorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad 
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór 
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji han-
dlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za po-
średnictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z pod-
miotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizacja dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań 
telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów 
na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań bizne-
sowych, Organizowanie prezentacji osób w celach bizneso-
wych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie do-
tyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie 
wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsię-
biorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie 
spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działal-
ności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowa-
nie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Po-
moc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc 
dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesa-
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mi, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie 
prowadzenia ich interesów, Pomoc przy prowadzeniu fran-
szyz, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem han-
dlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy zakładaniu przed-
siębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Po-
moc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsię-
biorstw handlowych, Pomoc w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działal-
ności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi 
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc 
w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyj-
nym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysło-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana 
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlo-
wych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc 
w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działania-
mi handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub han-
dlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady 
w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadze-
nie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygo-
towywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności 
gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów do-
tyczących tematyki działalności gospodarczej, Przygotowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trze-
cich, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestra-
cja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój syste-
mów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządza-
nie biurem, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością 
gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Sporządzanie rapor-
tów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji 
akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, 
Usługi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach 
biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi 
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi 
ekspertów do spraw efektywności działalności gospodar-
czej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji 
i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi mena-

dżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązy-
wania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dzie-
dzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, 
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa 
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przed-
stawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych 
raportów lekarskich, Usługi recepcyjne dla gości [usługi w za-
kresie czynności biurowych], Usługi składania zamówień 
hurtowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szaco-
wania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie czynności biurowych, Usługi w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji 
wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania 
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, 
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem 
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przed-
siębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi 
rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone przez agencje teatralne, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
teatrów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz kompleksów basenów, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotni-
czych, Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], 
Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przed-
siębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, 
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
handlu elektronicznego, Usługi zarządzania hotelami [dla 
osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi 
zarządzania zapasami, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci 
załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie 
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie 
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w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działal-
ności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wydol-
ność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -), Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie admini-
stracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyj-
ne w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności gospodar-
czej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe atrakcja-
mi dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami 
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klu-
bami sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczy-
mi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarzą-
dzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Za-
rządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie bizne-
sowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w zakresie logi-
styki na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe zakłada-
mi ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie pod-
wykonawstwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla 
osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów 
sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzyno-
wych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata 
sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie działalno-
ścią hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie firmą [na rzecz 
osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trze-
cich], Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Za-
rządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarzą-
dzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinika-
mi medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie koszta-
mi medycznymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie 
mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportow-
ców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarzą-
dzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakre-
sie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla 
osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym do-
radztwo w sprawach demograficznych, Zarządzanie przed-
siębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarzą-
dzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Za-
rządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie restauracjami 
dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
Informacja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-

mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing finansowy, Marke-
ting cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [influencer marketing], Marketing referencyj-
ny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ra-
mach wydawania oprogramowania, Modelki i modele 
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, Oferowanie próbek pro-
duktów, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, Ogłoszenia drobne, Opracowywa-
nie kampanii promocyjnych, Optymalizacja dla wyszukiwa-
rek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja 
pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Organizowa-
nie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Orga-
nizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów rekla-
mowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (rozlepianie -), 
Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja mate-
riałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, 36 Usługi doradcze w za-
kresie strategii finansowych, Usługi finansowe, monetarne 
i bankowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakre-
sie wycen, Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Administrowanie domami czynszowymi, Admini-
strowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarzą-
dzanie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budyn-
kami, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Zapewnianie stałego zamieszkania, Zapewnianie stałego za-
kwaterowania, Zapewnianie środków finansowych na rozwój 
nieruchomości, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Wy-
najmowanie centrów handlowych, Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imie-
niu osób trzecich], Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
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zane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z centrami handlowymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usłu-
gi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi znaj-
dowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszka-
nie], Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie time-
sharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, 
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania mająt-
kiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieru-
chomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie po-
rozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi po-
średnictwa finansowego w zakresie posiadania własności 
na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi 
kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi do-
radcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomo-
ści, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowi-
zję, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących ma-
jątku i ziemi, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nie-
ruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie infor-
macji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Timesharing nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Powiernictwo nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w za-
kresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pobiera-
nie czynszów, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowa-
nie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie fi-
nansowania w zakresie operacji budowlanych, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Nabywanie nierucho-
mości [dla osób trzecich], Nabywanie gruntów przeznaczo-
nych do dzierżawy, Finansowanie projektów deweloper-
skich, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowa-
nie inwestycji budowlanych, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwa-
terowania w domach opieki, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje mieszka-
niowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], 
Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania].

(210) 541561 (220) 2022 03 30
(731) JURAJSKA FABRYKA WIND KACZMARCZYK  

SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA FABRYKA WIND

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Windy i podnośniki, Windy schodowe, Windy 
budowlane, Windy dla obsługi, Windy do użytku w klatkach 
schodowych, Windy pasażerskie do budynków, 10 Windy dla 
inwalidów, 37 Instalowanie i naprawa wind.

(210) 541562 (220) 2022 03 30
(731) TATARCZUCH MARTA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESSONIANA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież męska, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 541567 (220) 2022 03 30
(731) PAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK HOTEL & RESIDENCE

(531) 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem 
lokali na cele biurowe, Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem powierzchni biurowej, Usługi w zakresie zakwate-
rowań, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajem sal 
wystawowych, Zarządzanie nieruchomościami, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem mieszkań, 
41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki 
i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Informacja 
o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Organizacja i prze-
prowadzanie konkursów piękności, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie konkursów 
piękności, Usługi klubów [dyskotek], Usługi rozrywkowe 
świadczone w dyskotekach, Obsługa salonów gier [sale], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardo-
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we], Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie loterii, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizacja przyjęć, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przy-
jęć [rozrywka], Organizowanie spektakli rozrywkowych, Roz-
rywka, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
turystyczne, Motele, Świadczenie usług przez hotele i mote-
le, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Pensjonaty, 
Pensjonaty, domy gościnne, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czaso-
wy, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Bary, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, 
Koktajlbary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów 
i restauracji, Usługi restauracyjne, Organizowanie zakwate-
rowania tymczasowego, 44 Usługi saun, Masaż, Fizjoterapia, 
Higiena i pielęgnacja urody, Usługi spa, Opieka medyczna 
i zdrowotna.

(210) 541569 (220) 2022 03 30
(731) VADUSÉ DERMATOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vadusé DERMATOLOGIE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 541572 (220) 2022 03 30
(731) MEDIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowny)
(540) MissBju
(510), (511) 44 Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usuwanie 
cellulitu z ciała, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi wo-
skowania ciała ludzkiego, Leczenie w zakresie kontroli wagi 
ciała, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi opa-
lania natryskowego dla ciała ludzkiego, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Usługi woskowania ciała w celu usuwania wło-
sów u ludzi, Udzielanie porad medycznych w zakresie reduk-
cji masy ciała, Udzielanie informacji żywieniowych w zakre-
sie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do ce-
lów medycznych, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów 
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Usługi w za-
kresie odchudzania, Masaże, Informacje dotyczące masażu, 

Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usłu-
gi konsultacji związane z masażami, Zabiegi terapeutyczne 
dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Pla-
nowanie i nadzorowanie diety, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego.

(210) 541574 (220) 2022 03 30
(731) BŁAUT BORYS, Szymanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERRNANDO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Nagrane taśmy muzyczne, 
Muzyczne nagrania wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe, 
Płyty kompaktowe z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, Na-
grania wideo z muzyką, Pliki muzyczne do pobierania, Nagrania 
wideo z muzyką, do pobrania, 25 Odzież, T-shirty z krótkim rę-
kawem, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Blu-
zy dresowe, Czapki z daszkiem, 41 Widowiska muzyczne, Kon-
certy muzyczne, Usługi koncertów muzycznych, Zapewnianie 
muzyki na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy 
muzyczne na żywo, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków.

(210) 541576 (220) 2022 03 31
(731) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL LEGEND MUZYKI

(531) 29.01.01, 27.05.01, 22.01.15, 22.01.21, 22.01.25
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie fe-
stiwali w celach rozrywkowych, Usługi festiwali muzycznych, 
Udostępnianie informacji online związanych z mediami 
audiowizualnymi, Koncerty muzyczne, Przedstawienia mu-
zyczne, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzyki, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi bibliotek muzycz-
nych, Wykonywanie programów muzycznych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizowanie imprez muzycz-
nych, Produkcja nagrań muzycznych, Organizowanie wido-
wisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, 
Prezentacja koncertów muzycznych, Zapewnianie muzyki 
na żywo, Rozrywka z udziałem muzyki, Koncerty muzyczne 
na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, Usługi w zakresie dostarczania roz-
rywki w formie występów muzycznych na żywo, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi rozrywkowe w za-
kresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach interneto-
wych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych 
stron MP3, Radiowe programy rozrywkowe.



Nr  ZT17/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

(210) 541578 (220) 2022 03 31
(731) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKADA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, 
Reklamy drukowane, 35 Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Reklama, 36 Inwestycje majątkowe [nieruchomości], In-
westycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Wynajmowanie 
powierzchni w centrach handlowych, Zarządzanie nieru-
chomościami, Administrowanie nieruchomościami, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], 37 Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowanie nieruchomości, 
Usługi doradcze w zakresie budowania.

(210) 541582 (220) 2022 03 31
(731) MARLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEVILLE
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 541591 (220) 2022 03 31
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPIL KARMA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 
05.03.11, 05.03.13, 11.03.18, 26.04.09, 26.04.15

(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, 
Herbata, Przyprawy, Produkty zbożowe, 31 Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych 
dla zwierząt i towarów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej artykułów żywnościowych dla zwierząt i towarów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu arty-
kułów żywnościowych dla zwierząt i towarów dla zwierząt, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Usługi reklamowe i promocyjne, 
39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt.

(210) 541593 (220) 2022 03 31
(731) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPIL HURT

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.15, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 
05.03.14, 11.03.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15

(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, 
Herbata, Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożyw-
cze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej artykułów żywnościo-
wych dla zwierząt i towarów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej artykułów żywnościowych dla zwierząt 
i towarów dla zwierząt, Usługi sprzedaży za pośrednic-
twem Internetu artykułów żywnościowych dla zwierząt 
i towarów dla zwierząt, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
reklamowe i promocyjne, 39 Dystrybucja pokarmów dla 
zwierząt.

(210) 541599 (220) 2022 03 31
(731) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEFADO

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
29.01.12

(510), (511) 25 Buty sznurowane, Cholewki do obuwia, 
Czubki do butów, Obuwie, Obuwie sportowe, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie rekreacyjne, Obuwie codziennego 
użytku, Odzież, Nakrycia głowy, Pantofle domowe, Pode-
szwy butów, Sandały, Walonki [buty filcowe], 35 Udostęp-
nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online 
w Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu 
publikacji w Internecie, Dystrybucja prospektów i próbek, 
Reklama, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, 
następujących towarów: obuwie do ćwiczeń [ortopedycz-
ne], obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, pode-
szwy ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, taśmy orto-
pedyczne, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, 
buty sznurowane, cholewki do obuwia, czubki do butów, 
obuwie, obuwie sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie 
rekreacyjne, obuwie codziennego użytku, odzież, nakrycia 
głowy, pantofle domowe, podeszwy butów, sandały, wa-
lonki [buty filcowe].

(210) 541601 (220) 2022 03 31
(731) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM
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(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 16 Artykuły do korektorowania i ścierania, Arty-
kuły do pisania i stemplowania, Flamastry ścieralne, Gąbki 
do kredy, Gąbki do ścierania tablic [gąbki do kredy], Gąbki 
do tablic suchościeralnych, Gumki, Gumki do ścierania, 
Gumki do wymazywania tekstu pisanego, Gumki elektrycz-
ne, Gumki-nakładki na ołówek, Korektory w piórze, Korekto-
ry w płynie, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korekto-
ry w płynie do dokumentów, Korektory w płynie do matryc 
drukarskich, Ołówki korekcyjne, Ołówki korekcyjne do ma-
szyn do pisania, Przybory do wycierania tablic do pisania, 
Przyrządy do usuwania atramentu, Ruchome głowice 
w postaci kulki z czcionkami do maszyn do pisania, Skroba-
ki wymazujące biurowe, Sztyfty korekcyjne, Taśmy korek-
cyjne do maszyn do pisania, Wkłady do gumek do wyciera-
nia na ołówki, Wkłady zapasowe taśmy korygującej do sto-
sowania biurowego, Wyroby przeznaczone do wymazywa-
nia, Artykuły piśmiennicze, Atrament do narzędzi piśmien-
niczych, Atrament do pisania, Atrament kaligraficzny, Kredki 
ołówkowe, Kredki do kolorowania, Kreda do pisania, Koń-
cówki do długopisów, Kolorowe ołówki grafitowe, Kamie-
nie pisarskie, Kamienie atramentowe [kałamarze], Kałama-
rze (wpuszczane w pulpit), Kałamarze, Grafity do ołówków, 
Flamastry, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych, 
Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Datow-
niki, Bibuły do suszenia tuszu, Bibuły, Kubki na ołówki, Kulki 
do piór kulkowych, Markery do ścierania na mokro, Markery 
do skóry, Materiały do rysowania na tablicach, Mazaki, Na-
boje z atramentem do przyborów piśmienniczych, Nakład-
ki na ołówki, Nasączone tuszem (Poduszki -), Nasadki 
do ołówków, Nawilżacze do powierzchni klejących [artyku-
ły biurowe], Obsadki do piór, Ołówki automatyczne, Ołówki 
automatyczne z wkładem grafitowym, Ołówki do rysowa-
nia, Ołówki kolorowe, Ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], Ołówki obsługiwane mechanicznie, Ołówki z gumkami 
do wycierania, Ołówki z systemem wysuwania, Opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Opra-
wy do piór i ołówków, Osłony do długopisów do przypina-
nia do kieszeni, Ozdoby do ołówków, Ozdoby do ołówków 
[artykuły papiernicze], Pędzelki do kaligrafii, Pędzelki do ka-
ligrafii japońskiej (shodo), Pędzelki do kaligrafii ziemnej, 
Pędzle do pisania, Pieczątki datujące [datowniki], Pieczątki 
gumowe do dokumentów, Pieczątki kauczukowe, Pieczątki 
numeratory, Pieczątki odciskowe, Pieczątki z adresem, Pióra 
bez tuszu, Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biu-
rowe], Pióra i długopisy z metali szlachetnych, Pióra kulko-
we, Pióra [na atrament], Pióra wieczne, Pióra z końcówkami 
porowatymi, Pióra ze stali, Pióra żelowe, Piórniki, Piórniki 
pudełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Pisaki 
UV, Pisaki z końcówką pędzelkową, Podpórki na pióra, Pod-
stawki na kałamarz i pióra, Poduszki do stempli, pieczęci, 
Poduszki nasączone tuszem, Poduszki z tuszem, Poduszki 
z tuszem do pieczątek, Pojemniki na długopisy, Pojemniki 
na markery, Pojemniki na ołówki, Przedłużacze ołówków, 
Przedłużenia do ołówków, Przyrządy do pisania, Pudełka 
na pióra, Pudełka na pióra i długopisy, Pudełka na pióra 
i ołówki, Rysiki, Skórzane piórniki na ołówki, Skuwki 
do ołówków, Stalówki, Stalówki do przyborów do pisania, 
Stalówki ze złota, Stemple do pieczętowania, Stemple 
do znakowania, Stemple na atrament, Stojaki na pióra i dłu-
gopisy, Suszki, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[artykuły papiernicze], Tkaniny do pisania wodą do ćwicze-
nia kaligrafii, Tusz do wiecznych piór, Tusz w postaci pałe-
czek (sumi), Tusze do pieczątek, Tusze do znakowania 
do celów biurowych, Uchwyty do pędzli do pisania, 
Uchwyty do wieszania pędzli do pisania, Uchwyty [nakład-
ki] do przyborów do pisania, Upominkowe etui na przybo-

ry do pisania, Usuwalne znaczki (stemple), Wieczne pióra, 
Wierszowniki [poligrafia], Wkłady atramentowe, Wkłady 
atramentowe do piór wiecznych, Wkłady do długopisów, 
Wkłady do markerów, Wkłady do ołówków automatycz-
nych, Wkłady do piór, Wkłady do piór kulkowych, Zbiornicz-
ki z tuszem do wiecznych piór, Zbiorniki z tuszem, Zestawy 
długopisów i ołówków, Zestawy do odcisków palców, Ze-
stawy ołówków, Zestawy piór i długopisów, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty do kaligrafii pędzelkiem, Zeszyty do kali-
grafii piórem, Złote stalówki do przyrządów do pisania, 
Zwijane maty bambusowe do przechowywania pędzli 
do pisania, Atrament, Artykuły biurowe, Artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], Artykuły papiernicze do pisania, Arty-
kuły papiernicze na przyjęcia, Bloczki do pisania, Bloczki 
do zapisywania, Bloczki do notowania, Bloczki do notowa-
nia zamówień, Biurowe artykuły papiernicze, Bloczki do za-
pisywania instrukcji zażywania leków, Bloczki do zapisywa-
nia wyników, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły 
biurowe], Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Bloczki notat-
nikowe, Bloczki rachunków, Bloczki rachunkowe, Bloki [arty-
kuły papiernicze], Bloki do pisania, Bloki do pisania [listowe], 
Bloki do zapisywania wyników, Bloki księgowe, Bloki listo-
we, Bloki papierowe, Bloki z luźnymi kartkami, Brokat do ce-
lów biurowych, Broszury, Broszury dotyczące gier, Broszury 
drukowane, Broszury z programem, Cyrkle, Cyrkle kreślar-
skie, Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, 
Długopisy kolorowe, Dozowniki taśmy klejącej do użytku 
domowego lub biurowego, Dozowniki taśmy klejącej [arty-
kuły biurowe], Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biuro-
we], Druki w formie obrazów, Druki handlowe, Druki lito-
graficzne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Ekierki, Ekierki do rysowania, Elek-
tryczne dziurkacze, Etui do notatników, Etui na identyfika-
tory [artykuły biurowe], Etui na książeczkę czekową, Etui 
na książeczki czekowe, Etykiety papierowe do ścierania 
na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety papiero-
we odprawionego bagażu, Flamastry zakreślacze, Kalenda-
rze, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalen-
darze ścienne, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Ka-
lendarze z kartkami do wyrywania, Koperty, Koperty [arty-
kuły piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], Kreda, Kreda do znakowania, 
Kreda szkolna, Linijki, Markery, pisaki, Markery do dokumen-
tów, Markery z farbą, Markery z końcówką z włókna, Mate-
riały do pisania, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notatniki, Papierowe 
materiały biurowe, Pinezki, Pinezki [artykuły papiernicze], 
Pinezki do deski kreślarskiej, Pinezki do tablicy korkowej, Pi-
nezki kreślarskie, Pinezki z metalu, Pisaki do kaligrafii, Pisaki 
kolorowe, Pisanie (Bloki do -), Pisanie notatek (Bloczki do -), 
Plany dnia [terminarze], Plany drukowane, Plany, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Przybory do szkicowania, 
Przybory do pisania wykonane z włókien, Tablice na notat-
ki, Tablice magnetyczne jako artykuły biurowe, Tablice ma-
gnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Tablice na notat-
ki [artykuły biurowe], Tablice suchościeralne, Tablice sucho-
ścieralne o właściwościach magnetycznych, Tablice z kart-
kami do prezentacji [flipchart], Terminarze [materiały druko-
wane], Zakreślacze, Zdrapywanki do rysowania, Materiały 
do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Papier i karton, Blejtramy dla artystów, 
Chiński tusz, Kolorowe długopisy, Kreda do kolorowania, 
Kreda do rysowania, Kreda do litografii, Kreda do użytku 
przez artystów, Kreda kolorowa, Kreda w sprayu, Kredki 
świecowe, Ołówki, Ołówki akwarelowe, Ołówki dla arty-
stów, Ołówki węglowe, Pastele, Pastele dla artystów, Pastele 
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[kredki], Pastele olejne, Pędzelki do rysowania, Pędzle, 
Pędzle dla malarzy pokojowych, Pędzle do nanoszenia farb, 
Pędzle używane przez malarzy pokojowych, Piasek koloro-
wany do celów rzemieślniczych i artystycznych, Pióra dla 
artystów, Pióra na tusz chiński, Piórka do rysowania [grafio-
ny], Płótna dla artystów, Plansze, płytki grawerskie, Płótna 
malarskie, Płótno do malarstwa, Płótno malarskie, Płótna 
jedwabne [artykuły malarskie], Płótno w arkuszach dla arty-
stów, Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły 
szkolne], Pudełka z farbami do użytku szkolnego, Pudełka 
z farbami i pędzlami, Tablice kreślarskie, Uchwyty do kredy, 
Węgiel rysunkowy dla artystów, Zestawy do malowania dla 
dzieci, Zestawy do malowania dla artystów, Zestawy rysun-
kowe [komplety kreślarskie], Zestawy trójkątów kreślarskich 
do rysowania, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znakowa-
nie (Kreda do -).

(210) 541604 (220) 2022 03 31
(731) TOPOLIŃSKI PATRYK JĘZYKOWA SIŁKA, Dawidy
(540) (znak słowny)
(540) Językowa Siłka
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Eduka-
cyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Środki edu-
kacyjne do pobrania, Podcasty, Videocasty, Oprogramo-
wanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem 
maszynowym, Książki elektroniczne do pobrania, Opro-
gramowanie, 16 Materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publi-
kacje edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Zarządzanie w za-
kresie zamówień, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi han-
dlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 Publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tworzenie [opracowy-
wanie] podcastów, Organizacja webinariów.

(210) 541605 (220) 2022 03 31
(731) MIRGA WERONIKA UTABAGA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) UTABAGA
(510), (511) 18 Torebki damskie, Walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Imitacje skóry, Mate-
riał skórzany, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji 
skóry, Skóra syntetyczna, Skóra wegańska, Torby na przybory 
toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-

dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażo-
wych.

(210) 541606 (220) 2022 03 31
(731) MIRGA WERONIKA UTABAGA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTABAGA

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 18 Torebki damskie, Walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Imitacje skóry, Materiał 
skórzany, Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra syntetyczna, 
Skóra wegańska, Torby na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
online w zakresie artykułów bagażowych.

(210) 541607 (220) 2022 03 31
(731) MIRGA WERONIKA UTABAGA,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTABAGA

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04, 
26.01.16

(510), (511) 18 Torebki damskie, Walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Imitacje skóry, Materiał 
skórzany, Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra syntetyczna, 
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Skóra wegańska, Torby na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
online w zakresie artykułów bagażowych.

(210) 541612 (220) 2022 03 31
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) (znak słowny)
(540) aliness
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne i we-
terynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla nie-
mowląt, Plastry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, 
Materiały do plombowania zębów, Woski dentystyczne, 
Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicy-
dy, Herbicydy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, 
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, 
Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa [syropy], 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
[przyprawy], Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, 
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, 
Karma dla zwierząt, Słód.

(210) 541613 (220) 2022 03 31
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICALINE

(531) 19.13.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Pla-
stry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, Woski dentystyczne, Środki od-
każające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, Her-
bicydy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, 
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa-syropy, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy-przyprawy, 
Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże 
owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma 
dla zwierząt, Słód.

(210) 541617 (220) 2022 04 01
(731) ZBROJA WIKTOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COSMOZ
(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [re-
klama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośred-
niej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
korespondencyjna, Reklama poprzez wszystkie publiczne 

środki komunikacji, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama online za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, Reklama online poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, Reklama na billboardach elek-
tronicznych, Reklama promocyjna projektów badawczych, 
Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, 
Reklama radiowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama 
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem 
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów 
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarze-
niami sportowymi, Reklama w windach, Reklama w zakresie 
filmów kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komór-
kowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem 
telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z trans-
portem i dostawą, Rozpowszechnianie danych związanych 
z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi 
agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi badaw-
cze związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Produkcja filmów reklamowych, 
41 Produkcja filmów kinowych, Produkcja animowanych 
fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii 
przygodowych filmów animowanych, Produkcja efektów 
specjalnych do filmów, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
animowanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja fil-
mów długometrażowych, Produkcja filmów i filmów na ta-
śmach filmowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów 
kinowych, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja fil-
mów na temat piłki nożnej, Produkcja filmów, spektakli, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów telewizyj-
nych i kinowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów 
wideo, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Foto-
grafia, Fotografia lotnicza, Fotografia portretowa.

(210) 541618 (220) 2022 04 01
(731) PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAFO

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
świadczone online związane z następującymi produktami: 
płytki, w tym płytki ceramiczne, płytki z terakoty, płytki mo-
zaikowe, płytki z kamienia naturalnego, płytki ścienne i pod-
łogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne i podłogo-
we, płytki łazienkowe, płytki kuchenne, klinkier, ceramika ła-
zienkowa i sanitarna, w tym umywalki, zlewy, wanny, wanny 
z natryskiem, kabiny prysznicowe, kabiny natryskowe, natryski 
i prysznice, ścianki prysznicowe, brodziki, bidety, toalety, mi-
ski toaletowe, muszle toaletowe, deski do muszli toaletowych, 
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armatura łazienkowa, w tym baterie kranowe, baterie do umy-
walek, baterie do wanien, baterie prysznicowych, krany, 
spłuczki, odpływy podłogowe, zawory (akcesoria hydraulicz-
ne), zawory prysznicowe, meble łazienkowe, szafki łazienkowe, 
lustra, grzejniki łazienkowe, grzejniki do pomieszczeń, akceso-
ria łazienkowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, instalacje i urządzenia sanitarne, Rekla-
ma i marketing, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Promowanie towarów 
i usług na rzecz osób trzecich, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Doradztwo handlowe, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 42 Usługi projektowe, Doradztwo projek-
towe, Doradztwo w zakresie projektowania wnętrz.

(210) 541620 (220) 2022 04 01
(731) SAROSIEK ARTUR ALPAS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEG ZBÓJA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 14.07.06, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, roz-
rywka i sport, Chronometraż imprez sportowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie zawodów sportowych.

(210) 541622 (220) 2022 04 01
(731) OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI OLGA DAVIT’S 

FOOD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Purmarili
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, 30 Chinkali (pierog nadziewany mię-
sem, z serem), mrożone chinkali, mrożone chaczapuri (placek 
z serem), Gotowe sosy, Pasty warzywne [sosy], Pikantne sosy, 
czatnej i pasty, Przeciery warzywne [sosy], 43 Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (cate-
ring), Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 541624 (220) 2022 04 01
(731) KALISZ MATEUSZ ASTROLIFE, Czermno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTRO LIFE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.13.25
(510), (511) 16 Pióra i długopisy, Afisze, Plakaty, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Etui na przybory do pisania, Kalendarze 
drukowane, Karty pocztowe, Klamerki, Klipsy do papieru, 
Materiały do pisania, Nalepki, Notatniki, Okładki na zeszyty, 
Podkładki na biurko, Przylepne kartki na notatki, Upominko-
we artykuły papiernicze, Zeszyty do pisania lub rysowania, 
Artykuły biurowe, Terminarze, 21 Kubki, Kubki-termiczne, 
25 Odzież, Kurtki-odzież, Paski-odzież, Szaliki-odzież, Chu-
sty-odzież, Swetry-odzież, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim lub z długim rękawem, 
Bluzy z kapturem, Bluzy, Spodnie, Czapki, Szale, Opaski od-
blaskowe, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, In-
formacje online z dziedziny nauki z zakresu astronomii i inne, 
Usługi naukowe i edukacyjne w postaci występów na żywo 
i online, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Udostępnianie rozrywki i nauki w postaci klipów 
filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie 
treści audio online nie do pobrania, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Usługi w zakresie 
publikowania online, Udostępnianie publikacji on-line, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 541625 (220) 2022 04 01
(731) ETAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Etaxo
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowanie 
kosztów, Księgowość, Księgowość administracyjna, Księ-
gowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, 
Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szcze-
gólności księgowość, Skomputeryzowana księgowość, Usłu-
gi biznesowe biegłych księgowych, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Usługi księgowania 
kosztów opłat szkolnych, Usługi księgowe na potrzeby fuzji 
i przejęć, Usługi księgowe związane ze ściąganiem należno-
ści, Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usłu-
gi w zakresie księgowości i rachunkowości.

(210) 541632 (220) 2022 04 01
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAVOURED WINE SEÑORIO DE VALÁN Refresh
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(531) 05.07.06, 05.07.22, 05.07.24, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13, 
25.07.01

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, 
Aromatyzowane napoje alkoholowe na bazie wina, Wino 
owocowe, Szprycery.

(210) 541634 (220) 2022 04 01
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNST RIESLING WINE OF GERMANY

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wino z Niemiec.

(210) 541635 (220) 2022 04 02
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.14, 27.05.21
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Etui na prawo jazdy, Etui na karty kredytowe, Etui 
z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy.

(210) 541637 (220) 2022 04 02
(731) MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEME SS

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Etui na prawo jazdy, Etui na karty kredytowe, Etui 
z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, Torebki.

(210) 541639 (220) 2022 04 03
(731) ORŁOWSKI IGOR K2 EVENTS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SHELTER
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trze-
cimi [handel], Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Prezentacja firm oraz ich to-
warów i usług w internecie, Przeprowadzanie sprzedaży 
aukcyjnej, Usługi handlowe online, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Organizowanie aukcji internetowych, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi au-
kcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne 
online, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Usługi impor-
towo-eksportowe, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elek-
tronicznego.

(210) 541642 (220) 2022 04 04
(731) SZAWŁOWSKI PIOTR VENTO, Rudusk
(540) (znak słowny)
(540) VENTO PIOTR SZAWŁOWSKI
(510), (511) 25 Skarpetki, Bielizna, Majtki, Rajstopy.

(210) 541646 (220) 2022 04 04
(731) BUDNER MATEUSZ CASHMIR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOIE CLINIQUE twarz ciało dłonie

(531) 27.05.01, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
klinik medycznych, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi dorad-
cze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczny zabieg lase-
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rowy skóry, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i cia-
ło, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Depilacja woskiem, 
Fizjoterapia, Manicure, Manicure (Usługi -), Usługi manicure 
i pedicure, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaż 
gorącymi kamieniami, Masaże, Usługi konsultacji związane 
z masażami, Usługi wizażystów, Wypożyczanie sprzętu me-
dycznego, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgna-
cji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świad-
czone przez uzdrowisko [spa], Wynajem sprzętu do higieny 
i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi 
spa, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Zabie-
gi depilacyjne, Usługi w zakresie trwałego usuwania i reduk-
cji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, 
Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów na cellulitis, 
Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy.

(210) 541650 (220) 2022 04 04
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTINO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Szkła korekcyjne, szkła do okularów, okulary 
korekcyjne, 35 Prowadzenie sklepu internetowego w zakre-
sie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
korekcyjne, oprawy do okularów, szkła do okularów, okulary, 
binokle, Prowadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa 
w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontakto-
we, szkła korekcyjne, oprawy do okularów, szkła do okularów, 
okulary, binokle.

(210) 541662 (220) 2022 04 05
(731) STOWARZYSZENIE PASJONATÓW JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO GERMANIKO, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) Germaniko
(510), (511) 41 Nauczanie języków, Nauczanie języków ob-
cych, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakre-
sie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne, Pokazy 
edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Pro-
wadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie 
gier edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizo-
wanie seminariów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edu-
kacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, 
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Warsztaty 
w celach edukacyjnych, Organizowanie corocznych konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edu-
kacyjnych, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 

Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
staw do celów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyj-
nych i egzaminów, Organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego 
języka, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwi-
styki, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania 
metod nauczania języków.

(210) 541685 (220) 2022 04 05
(731) APILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą 
internetową, Aplikacje mobilne do pobrania, służące do za-
rządzania sprzedażą internetową, 42 Oprogramowanie 
do zarządzania sprzedażą internetową jako usługa [SaaS],  
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Hosting 
stron internetowych, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego.

(210) 541686 (220) 2022 04 05
(731) APILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) apilo
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą 
internetową, Aplikacje mobilne do pobrania, służące do za-
rządzania sprzedażą internetową, 42 Oprogramowanie 
do zarządzania sprzedażą internetową jako usługa [SaaS], Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, Hosting stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
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zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Wy-
najmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 541688 (220) 2022 04 05
(731) MAGIERSKA AGNIESZKA IRON STUDIO, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON STUDIO CALISTHENICS

(531) 02.01.08, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna.

(210) 541701 (220) 2022 04 06
(731) KABAT PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH CHESS TOUR

(531) 03.03.01, 03.03.24, 26.04.22, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 21 Filiżanki i kubki, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 
41 Organizacja turniejów szachowych, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Produkcja nagrań wideo, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo.

(210) 541702 (220) 2022 04 06
(731) MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chicas & Gorillas SHOT AND BEER BAR

(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], 43 Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopa-
trzenia w żywność, Bary, Puby, Koktajlbary.

(210) 541703 (220) 2022 04 06
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Roztwory do czyszczenia szkieł okularów, 
Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszcze-
nia okularów, 5 Środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Roz-
twory nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory 
do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople do oczu, 
9 Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Oku-
lary, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, 
Soczewki okularowe, Okulary antyrefleksyjne, Okulary ko-
rekcyjne, Okulary do czytania, Gotowe okulary do czytania, 
Okulary przeciwsłoneczne, Okulary do uprawiania sportu, 
Okulary progresywne, Okulary ochronne, Okulary pływac-
kie, Okulary przeciwoświetleniowe, Okulary dla rowerzy-
stów, Okulary inteligentne, Soczewki kontaktowe, Soczewki 
optyczne, Pryzmaty, Szkła powiększające, Lornetki, Telesko-
py, Mikroskopy, Łańcuszki do okularów i do okularów prze-
ciwsłonecznych, Paski do okularów, Futerały na okulary, Etui 
na okulary, Pojemniki do soczewek kontaktowych, Futerały 
na urządzenia optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakłada-
ne na okulary, Części do okularów, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Szklane soczewki optyczne, Woreczki na okulary, 
Etui na akcesoria optyczne, Gogle korekcyjne do pływa-
nia, Optyczne artykuły, Osłony do okularów, Pojemniczki 
na szkła kontaktowe, Smycze do okularów, Łańcuszki do bi-
nokli, Zauszniki do okularów, Urządzenia do mycia szkieł 
kontaktowych, Uchwyty do okularów, Rzemienie do oku-
larów, Paski do okularów przeciwsłonecznych, Okulary 3D, 
10 Aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Elektryczne apara-
ty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe dla nie-
słyszących i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe sterowa-
ne elektrycznie i akcesoria do nich, Adaptery do aparatów 
słuchowych, Zatyczki do uszu, Zatyczki do uszu [przyrządy 
do ochrony uszu], Wkładki douszne do użytku medyczne-
go, Wkładki douszne będące elementami aparatów słucho-
wych, Przyrządy do badania wzroku, Urządzenia do badania 
wzroku, Przyrządy do badania oczu, Urządzenia do badania 
oczu, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
krople do oczu, suplementy diety, roztwory do czyszczenia 
szkieł okularów, ściereczki nasączone środkiem czyszczą-
cym do czyszczenia okularów, środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, roztwory do płukania soczewek kontak-
towych, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, 
roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, artykuły 
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, opraw-
ki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki 
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawia-
nia sportu, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pry-
zmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy, 
okulary do czytania, gotowe okulary do czytania, łańcusz-
ki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, paski 
do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojemniki 
do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia optycz-
ne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary 
antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary progresywne, 
okulary ochronne, okulary pływackie, okulary przeciwo-
świetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary 
inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do okula-
rów, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, 
soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, 
woreczki na okulary, etui na akcesoria optyczne, futerały 
na okulary, gogle korekcyjne do pływania, optyczne arty-
kuły, osłony do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, 
smycze do okularów, łańcuszki do binokli, zauszniki do oku-
larów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, uchwyty 
do okularów, rzemienie do okularów, paski do okularów 
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przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe i akcesoria do nich, 
elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty 
słuchowe dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słu-
chowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery 
do aparatów słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu 
[przyrządy do ochrony uszu], wkładki douszne do użytku 
medycznego, wkładki douszne będące elementami apara-
tów słuchowych, przyrządy do badania wzroku, urządzenia 
do badania wzroku, przyrządy do badania oczu, urządzenia 
do badania oczu, Prowadzenie sklepu internetowego opar-
tego na sprzedaży i doradztwie z zakresu optyki, oftalmiki 
i kontaktologii, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Ad-
ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowy-
mi, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi 
zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsię-
biorstw, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kon-
traktu franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi zarządzania 
biurowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie czynno-
ści biurowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], Usługi sekretarskie i biurowe, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc 
przy prowadzeniu franczyz, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie pośred-
nictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Księ-
gowość, Księgowość administracyjna, Usługi reklamowe, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja dru-
kowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja próbek 
reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze dotyczące 
reklamy, Badanie rynku, Analiza reakcji na reklamę i bada-
nia rynkowe, Badania opinii publicznej, Analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Spo-
rządzanie raportów ekonomicznych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne oraz 
dotyczące ich konsultacje, Usługi franchisingowe w zakre-
sie zakładania i prowadzenia salonów optycznych, Prowa-
dzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych i akceso-
riów pielęgnacyjnych, 37 Naprawa i konserwacja aparatów 
słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa okularów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją 
okularów, Budowa sklepów, 41 Edukacja, Usługi eduka-
cyjne, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Usługi 
szkolenia personelu, Organizacja warsztatów i seminariów, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Szkolenia z zakresu optometrii, 44 Usługi okulistyczne, Dia-
gnostyka okulistyczna, Zabiegi okulistyczne, Usługi ortoop-
tyczne, Usługi optyczne, Badania optyczne, Dopasowywa-
nie soczewek optycznych, Usługi badania wzroku [zakłady 
optyczne], Dopasowywanie okularów, Usługi informacyjne 
dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi optometrycz-
ne, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Poradnictwo 
medyczne związane z utratą słuchu, Usługi przesiewowych 
badań wzroku, Badanie słuchu.

(210) 541706 (220) 2022 04 06
(731) MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Chicas & Gorillas
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], 43 Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopa-
trzenia w żywność, Bary, Puby, Koktajlbary.

(210) 541730 (220) 2022 04 06
(731) SIKORA KATARZYNA OMEGA PARTNER, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) OMEGA PARTNER
(510), (511) 6 Modułowe wiaty metalowe, Wiaty z metalu, 
Metalowe wiaty autobusowe, Łopatki metalowe [wiatrow-
skazy], Metalowe wiaty dla rowerów, Wiaty [budynki] z me-
talu, Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Chorągiewki 
z metalu [wiatrowskazy], Metalowe wiaty do przechowywania 
[blaszaki], Wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty 
rowerowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty metalowe stawiane 
na przystankach autobusowy cli, Wiaty wykonane głównie 
z materiałów metalowych, Poruszane wiatrem urządzenie od-
straszające ptaki, metalowe, Wiaty wykonane z metalowych, 
prefabrykowanych materiałów izolowanych, Zamki do ro-
werów, Metalowe zamki do rowerów, Metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, Metalowe stojaki do przechowywa-
nia rowerów, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Stojaki 
podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, Tablice reje-
stracyjne z metalu do wyścigów rowerowych, Kompozytowe 
rurki aluminiowe stosowane w produkcji ram do rowerów, Za-
daszenia metalowe [konstrukcje], Altanki, głównie z metalu, Al-
tanki [konstrukcje metalowe], Altanki metalowe, Altany [Kon-
strukcje metalowe], Altany konstrukcje z metalu, Altany prze-
nośne wykonane głównie z metali, Barierki metalowe, Barierki 
bezpieczeństwa z metalu, Barierki metalowe do kontroli ruchu 
pieszych, Bariery metalowe na autostrady, Budynki o szkiele-
cie metalowym, Daszki z metalu z umocowanymi lub rucho-
mymi listwami, Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje 
metalowe [szkielety ramowe do budowli], Konstrukcje meta-
lowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Metalowe konstrukcje, 
Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe, modułowe ele-
menty budowlane, Metalowe osłony przed deszczem, Meta-
lowe przystanki autobusowe, Słupki metalowe do użytku jako 
przystanki autobusowe, Zamki do pojazdów metalowe, Bloka-
dy na koła pojazdów, Metalowe rampy dla pojazdów, Rampy 
metalowe do parkowania pojazdów, Metalowe krawężniki-
-ograniczniki parkingowe, Stal konstrukcyjna, Konstrukcje 
stalowe, Wyroby ze stali, Panele metalowe, Metalowe panele 
ogrodzeniowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Panele z me-
talu, 19 Niemetalowe ograniczniki parkingowe, Niemetalowe 
wiaty do przechowywania, Niemetalowe wiaty na wózki [kon-
strukcje], Niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, 
Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów nie-
metalowych, Wiaty przystankowe [znaki lub konstrukcje] z ma-
teriałów niemetalowych, Parkowanie rowerów [Urządzenia 
niemetalowe do -], Urządzenia niemetalowe do parkowania 
rowerów, Stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe, 
Schowki na rowery [konstrukcje] z materiałów metalowych, 
Słupy z materiałów niemetalowych do użytku jako przystanki 
autobusowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], Altanki [kon-
strukcje nie z metalu], Altanka (konstrukcje nie z metalu], Prze-
nośne altanki składające się głównie nie z metalu, Balustrady, 
Balustrady nie z metalu, Balustrady niemetalowe, Bariery, nie-
metalowe, Barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu 
drogowym, Budki ogrodowe z drewna, Budowle drewniane, 
Budowle przenośne niemetalowe, Drewniane poręcze, Dro-
gowe bariery ochronne z betonu, Drogowe bariery ochronne 
z tworzyw sztucznych, Drogowe bariery ochronne z drewna, 
Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstrukcje samonośne 
niemetalowe, Konstrukcje wykonane z materiałów niemeta-
lowych, Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, 
Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecio-
nej, niemetalowe, Ogrodzenia [płoty] graniczne z materiałów 
niemetalowych, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizacja dzia-
łalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, 
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Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: Modułowe wiaty metalowe, Wiaty z metalu, 
Metalowe wiaty autobusowe, Łopatki metalowe [wiatrow-
skazy], Metalowe wiaty dla rowerów, Wiaty [budynki] z me-
talu, Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Chorągiewki 
z metalu [wiatrowskazy], Metalowe wiaty do przechowywania 
[blaszaki], Wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty 
rowerowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty metalowe stawiane 
na przystankach autobusowych, Wiaty wykonane głównie 
z materiałów metalowych, Urządzenie odstraszające ptaki po-
ruszane wiatrem, metalowe, Wiaty wykonane z metalowych, 
prefabrykowanych materiałów izolowanych, Zamki do ro-
werów, Metalowe zamki do rowerów, Metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, Metalowe stojaki do przechowywa-
nia rowerów, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Stojaki 
podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, Tablice reje-
stracyjne z metalu do wyścigów rowerowych, Kompozytowe 
rurki aluminiowe stosowane w produkcji ram do rowerów, 
Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Altanki, głównie z meta-
lu, Altanki [konstrukcje metalowe], Altanki metalowe, Altany 
[Konstrukcje metalowe], Altany konstrukcje z metalu, Altany 
przenośne wykonane głównie z metali, Barierki metalowe, 
Barierki bezpieczeństwa z metalu, Barierki metalowe do kon-
troli ruchu pieszych, Bariery metalowe na autostrady, Budynki 
o szkielecie metalowym, Daszki z metalu z umocowanymi lub 
ruchomymi listwami, Konstrukcje przenośne metalowe, Kon-
strukcje metalowe [szkielety ramowe do budowli], Konstruk-
cje metalowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Metalowe 
konstrukcje, Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe, 
modułowe elementy budowlane, Metalowe osłony przed 
deszczem, Metalowe przystanki autobusowe, Słupki metalo-
we do użytku jako przystanki autobusowe, Zamki do pojaz-
dów metalowe, Blokady na koła pojazdów, Metalowe rampy 
dla pojazdów, Rampy metalowe do parkowania pojazdów, 
Metalowe krawężniki-ograniczniki parkingowe, Stal konstruk-
cyjna, Konstrukcje stalowe, Wyroby ze stali, Panele metalowe, 
Metalowe panele ogrodzeniowe, Panele konstrukcyjne meta-
lowe, Panele z metalu, Niemetalowe ograniczniki parkingo-
we, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Niemetalowe 
wiaty na wózki [konstrukcje], Niemetalowe wiaty do ochrony 
przed deszczem, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione 
z materiałów niemetalowych, Wiaty przystankowe [znaki lub 
konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Parkowanie rowe-
rów [Urządzenia niemetalowe do - ], Stojaki do przechowywa-
nia rowerów, niemetalowe, Schowki na rowery [konstrukcje] 
z materiałów metalowych, Słupy z materiałów niemetalowych 
do użytku jako przystanki autobusowe, Altany [konstrukcje 
niemetalowe], Altanki [konstrukcje nie z metalu], Altanka [kon-
strukcje nie z metalu], Przenośne altanki składające się głównie 
nie z metalu, Balustrady, Balustrady nie z metalu, Balustrady 
niemetalowe, Bariery, niemetalowe, Barierki, niemetalowe, 
do kontroli pieszych w ruchu drogowym, Budki ogrodowe 
z drewna, Budowle drewniane, Budowle przenośne nieme-
talowe, Drewniane poręcze, Drogowe bariery ochronne z be-
tonu, Drogowe bariery ochronne z tworzyw sztucznych, 
Drogowe bariery ochronne z drewna, Konstrukcje przenośne 
niemetalowe, Niemetalowe konstrukcje samonośne, Kon-
strukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Ogrodzenia 
niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, Ogrodzenia z two-
rzyw sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, 
Ogrodzenia [płoty] graniczne z materiałów niemetalowych.

(210) 541742 (220) 2022 04 06
(731) FUZERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) FUZERS
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamo-
we, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Do-
radztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Marketing opierający się na współpracy z influen-
cerem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, Usługi eksper-
tów w zakresie efektywności biznesowej, 41 Badania edu-
kacyjne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
l prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Sprawdziany edukacyjne.

(210) 541749 (220) 2022 04 06
(731) DOMOTERM KATARZYNA MIKETIUK  

GRZEGORZ MIKETIUK SPÓŁKA JAWNA, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domoterm

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Arkusze z pianki poliuretanowej do użytku 
jako izolacja budowlana, Pianka poliamidowa, Guma pianko-
wa, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka do izo-
lacji cieplnej, Pianka silikonowa do termoizolacji, Termoizo-
lacja z pianki silikonowej, Pianka poliuretanowa w blokach, 
Pianka do izolacji akustycznej, Pianka poliuretanowa do ce-
lów izolacyjnych, Ukształtowana pianka do uszczelniania, 
Osłona cieplna z pianki silikonowej, Pianka uszczelniająca 
w postaci arkuszy, Piankowe podpórki do kompozycji kwia-
towych, Pianka poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, 
Pianka do użytku jako osłona termiczna, Laminaty zawiera-
jące pianki poliamidowe do termoizolacji, Pianka stosowana 
jako wykładzina komory silnika, Pianka do użytku w absorpcji 
akustycznej, Materiały izolacyjne wykonane z pianki poliety-
lenowej, Materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretano-
wej, Piankowe podpórki do dekoracji kwiatowych [półfabry-
katy], Izolacje piankowe do użytku w budownictwie, Lami-
naty zawierające pianki poliamidowe do izolacji akustycznej, 
Pianka poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, Pianka 
poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, Arkusze 
piankowe do użytku w izolacji budynków, Szkło piankowe 
do użytku jako materiały izolacyjne, Piankowe materiały izo-
lacyjne do użytku w budownictwie, Uszczelnienia przeciw 
przeciągom wykonane z gumy piankowej, Syntetyczna ży-
wica polietylenowa [półprzetworzona] do form piankowych, 
Pianka w postaci bloków używana jako izolacja cieplna, Pian-
ka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, Pian-
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ka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji, Pianko-
we podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów [półfabrykaty], 
Pianka poliuretanowa w bloczkach do użytku przy układaniu 
kwiatów, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do użyt-
ku jako środki ognioodporne, Materiały piankowe z tworzyw 
sztucznych do użytku w produkcji, Uszczelnienia przeciw 
przeciągom wykonane z taśmy z gumy piankowej, Artykuły 
z piankowych tworzyw sztucznych stosowane jako podło-
ża wieńców, Sztywne arkusze piankowe z polichlorku winy-
lu do użytku w produkcji, Artykuły z piankowych tworzyw 
sztucznych stosowane jako podstawy dekoracji kwietnych, 
Izolujące piankowe formy do wypełniania i uszczelniania 
pojemników do transportu towarów, Ukształtowane pasy 
z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie do drzwi 
przed przeciągami, Ukształtowane pasy z gumy piankowej 
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza 
w oknach, Izolatory, Izolacje akustyczne, Poliester [izolacja], 
Dielektryki [izolatory], Maty izolacyjne, Powłoki izolacyjne, 
Żele izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Folie izolacyjne, 
Taśmy izolacyjne, Listwy izolacyjne, Lakier izolacyjny, Aku-
styczne izolacje budynków, Izolacje akustyczne budynków, 
Izolatory przewodzące ciepło, Polietylenowe arkusze izola-
cyjne, Izolacyjne masy uszczelniające, Izolacja do celów bu-
dowlanych, Kauczuk do izolacji termicznej, Taśmy do izolacji 
elektrycznej, Metalowa folia do izolacji budynków, Wełna 
poliestrowa do izolacji termicznej, Włókna wulkanizowane 
do użytku w produkcji izolacji budynków, Izolacje z funkcją 
uszczelniania do ochrony przed ciepłem, 37 Izolowanie bu-
dynków, Izolowanie dachów, Izolowanie budynków goto-
wych, Izolowanie budynków w trakcie budowy, Izolowanie 
rurociągów, Izolacja termiczna okien, Izolacja termiczna bu-
dynków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Izolacja 
dachów, Usługi izolacyjne, Izolacja ścian zewnętrznych, Mon-
taż izolacji do budynków, Instalacja materiałów izolacyjnych, 
Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Naprawa i izo-
lacja połączeń okiennych, Izolacja ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, sufitów i dachów, Instalacja szkła izolacyjnego 
w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, Instalacja ma-
teriałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstruk-
cjach, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, Na-
prawa urządzeń ogrzewczych, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Kon-
serwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Regularne 
serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Budowa komunal-
nych instalacji do ogrzewania geotermicznego, Konserwacja 
i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Modernizacja 
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt prądów na-
skórkowych, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń do ogrze-
wania i chłodzenia, Budowa instalacji do ogrzewania geoter-
micznego, Izolowanie natryskowe budynków.

(210) 541751 (220) 2022 04 06
(731) RD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeń-
stwa, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia 
biznesowe, Usługi szkolenia zawodowego, Nauczanie i szko-

lenia, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia dla per-
sonelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Kursy szkoleniowe, 
Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Organizowanie 
kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Organizowa-
nie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instrukta-
żowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych 
dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 
młodych ludzi, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń 
technicznych, Usługi w zakresie zapewniania kursów szko-
leniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Szko-
lenie i instruktaż, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakre-
sie sportu, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów 
instruktażowych, 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie w bu-
dynkach, Usługi zabezpieczania budynków, Usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeń-
stwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, 
Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, 
Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie 
obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie 
ochrony lotnisk, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi 
w zakresie ochrony objęte umową, Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fi-
zycznego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca 
pracy, Doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pra-
cy, Analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu 
do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Konsulta-
cje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych, Kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, Kontro-
la bezpieczeństwa bagażu, Kontrola bezpieczeństwa osób 
i bagażu na lotniskach, Kontrola bezpieczeństwa pasażerów 
linii lotniczych, Kontrola paszportów [bezpieczeństwo], Kon-
trola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Kontrole bezpieczeń-
stwa bagażu dla linii lotniczych, Monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring systemów 
bezpieczeństwa, Monitoring w obiegu zamkniętym, Mo-
nitorowanie alarmów przeciwpożarowych, Monitorowanie 
alarmu medycznego, Namierzanie zbiegów, Obrona cywil-
na, Ocena bezpieczeństwa, Ocena ryzyka w zakresie ochro-
ny, Ochrona obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów za po-
średnictwem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona 
osobista, Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, 
Ochrona osobista, Służby bezpieczeństwa podczas imprez 
publicznych, Udzielanie informacji związanych z wypoży-
czaniem alarmów przeciwpożarowych, Udzielanie informa-
cji na temat usług osobistych ochroniarzy, Usługi badania 
bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, Usługi doradcze 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze 
w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi doradztwa w dzie-
dzinie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw 
handlowych i przemysłowych, Usługi informacyjne w zakre-
sie bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi informacyjne w zakre-
sie bezpieczeństwa, Usługi konsultacyjne w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, Usługi kontroli zabezpieczeń 
na rzecz osób trzecich, Usługi monitoringu, Usługi monito-
ringu za pomocą drona, Usługi ochroniarzy w zakresie ochro-
ny mienia i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mie-
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nia, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi odzyskiwania 
skradzionych pojazdów, Usługi strażników mające na celu 
zapobieganie włamaniom, Usługi strażników ochrony, Usługi 
stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi szacowania 
ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi w za-
kresie ochrony fizycznej, Uwierzytelnianie danych dotyczą-
cych tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsamości], 
Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania 
i ścigania, Wynajem urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, 
Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wypożycza-
nie alarmów przeciwpożarowych, Wypożyczanie odzieży 
i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie odzieży ochronnej, 
Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzy-
kiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

(210) 541755 (220) 2022 04 06
(731) DOMOTERM KATARZYNA MIKETIUK  

GRZEGORZ MIKETIUK SPÓŁKA JAWNA, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) DOMOTERM
(510), (511) 17 Arkusze z pianki poliuretanowej do użytku 
jako izolacja budowlana, Pianka poliamidowa, Guma pianko-
wa, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka do izola-
cji cieplnej, Pianka silikonowa do termoizolacji, Termoizolacja 
z pianki silikonowej, Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka 
do izolacji akustycznej, Pianka poliuretanowa do celów izola-
cyjnych, Ukształtowana pianka do uszczelniania, Osłona ciepl-
na z pianki silikonowej, Pianka uszczelniająca w postaci arkuszy, 
Piankowe podpórki do kompozycji kwiatowych, Pianka poli-
uretanowa w bloczkach, do izolowania, Pianka do użytku jako 
osłona termiczna, Laminaty zawierające pianki poliamidowe 
do termoizolacji, Pianka stosowana jako wykładzina komory 
silnika, Pianka do użytku w absorpcji akustycznej, Materiały izo-
lacyjne wykonane z pianki polietylenowej, Materiały izolacyjne 
wykonane z pianki poliuretanowej, Piankowe podpórki do de-
koracji kwiatowych [półfabrykaty], Izolacje piankowe do użytku 
w budownictwie, Laminaty zawierające pianki poliamidowe 
do izolacji akustycznej, Pianka poliuretanowa o małej gęstości 
do izolacji, Pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczel-
niania, Arkusze piankowe do użytku w izolacji budynków, Szkło 
piankowe do użytku jako materiały izolacyjne, Piankowe ma-
teriały izolacyjne do użytku w budownictwie, Uszczelnienia 
przeciw przeciągom wykonane z gumy piankowej, Syntetyczna 
żywica polietylenowa [półprzetworzona] do form piankowych, 
Pianka w postaci bloków używana jako izolacja cieplna, Pian-
ka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, Pianka 
poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji, Piankowe 
podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów [półfabrykaty], Pianka 
poliuretanowa w bloczkach do użytku przy układaniu kwia-
tów, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do użytku jako 
środki ognioodporne, Materiały piankowe z tworzyw sztucz-
nych do użytku w produkcji, Uszczelnienia przeciw przeciągom 
wykonane z taśmy z gumy piankowej, Artykuły z piankowych 
tworzyw sztucznych stosowane jako podłoża wieńców, Sztyw-
ne arkusze piankowe z polichlorku winylu do użytku w pro-
dukcji, Artykuły z piankowych tworzyw sztucznych stosowane 
jako podstawy dekoracji kwietnych, Izolujące piankowe formy 
do wypełniania i uszczelniania pojemników do transportu to-
warów, Ukształtowane pasy z gumy piankowej do użytku jako 
uszczelnienie do drzwi przed przeciągami, Ukształtowane 
pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie przeciw 
ciągom powietrza w oknach, Izolatory, Izolacje akustyczne, 
Poliester [izolacja], Dielektryki [izolatory], Maty izolacyjne, Po-
włoki izolacyjne, Żele izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Folie 
izolacyjne, Taśmy izolacyjne, Listwy izolacyjne, Lakier izolacyjny, 
Akustyczne izolacje budynków, Izolacje akustyczne budynków, 

Izolatory przewodzące ciepło, Polietylenowe arkusze izolacyjne, 
Izolacyjne masy uszczelniające, Izolacja do celów budowlanych, 
Kauczuk do izolacji termicznej, Taśmy do izolacji elektrycznej, 
Metalowa folia do izolacji budynków, Wełna poliestrowa do izo-
lacji termicznej, Włókna wulkanizowane do użytku w produkcji 
izolacji budynków, Izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony 
przed ciepłem, 37 Izolowanie budynków, Izolowanie dachów, 
Izolowanie budynków gotowych, Izolowanie budynków w trak-
cie budowy, Izolowanie rurociągów, Izolacja termiczna okien, 
Izolacja termiczna budynków, Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Izolacja dachów, Usługi izolacyjne, Izolacja ścian 
zewnętrznych, Montaż izolacji do budynków, Instalacja mate-
riałów izolacyjnych, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, 
Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Izolacja ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Instalacja szkła izolacyj-
nego w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, Instalacja 
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, 
Naprawa urządzeń ogrzewczych, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Kon-
serwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Regularne 
serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Budowa komunalnych 
instalacji do ogrzewania geotermicznego, Konserwacja i napra-
wa instalacji ogrzewania słonecznego, Modernizacja instalacji 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Instalacja 
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, 
Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Budowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, Izolowanie 
natryskowe budynków.

(210) 541781 (220) 2022 04 07
(731) RENESENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Holisens

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Fizjoterapia, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywają-
cych środki odurzające, Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, 
Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Usługi do-
radcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne, Usługi psychologów, Usługi terapeutycz-
ne, Usługi w zakresie terapii zajęciowej.

(210) 541865 (220) 2022 04 11
(731) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpaka
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(531) 03.02.13, 26.01.15, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Przekąski wieloziarniste, Przekąski na bazie 
mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski z produktów zbo-
żowych, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, Przekąski w postaci ciast 
owocowych, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski składa-
jące się głównie z wyrobów cukierniczych, Chrupki serowe 
[przekąski], Słodycze czekoladowe, Słodycze lodowe, Sło-
dycze nielecznicze, Słodycze [cukierki], Słodycze owocowe, 
Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Słodycze 
(Nielecznicze -) na bazie alkoholu, Słodycze (Nielecznicze -) 
na bazie miodu, Ciasta, Ciasteczka, Ciasta [słodkie lub słone], 
Ciasta wegańskie, Ciasta lodowe, Ciastka, Ciastka owsiane, 
Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Makaroniki (ciastka), Cia-
steczka solone, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszan-
ki do jego przygotowywania, Batoniki, Batony zbożowe 
i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony 
zbożowe, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batoniki 
cukiernicze, Batoniki owsiane, Batoniki muesli, Wysokoprote-
inowe batoniki zbożowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, 
Produkty zbożowe w postaci batonów, Batoniki energetycz-
ne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe będące zamiennikami 
posiłków, Batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, Batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Biszkopty, Chipsy 
kukurydziane, Chipsy na bazie mąki, Chipsy na bazie zbóż, 
Chałwa, Chrupiące pieczywo, Cukierki, Czekolada, Czekolad-
ki, Muesli, Przekąski wytwarzane z muesli, Drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Gofry, Gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], Krakersy, Kremy czekoladowe, Lizaki, Musy, 
Opłatki, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Słodycze 
do żucia, Słodycze w postaci musów, Owsianka, Płatki śnia-
daniowe, Płatki zbożowe, Precelki, Suchary, Sucharki, Syrop 
klonowy, Syropy i melasa, Wyroby piekarnicze, Żelki.

(210) 541874 (220) 2022 04 11
(731) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 26.13.25
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane, Kandyzowane prze-
kąski owocowe, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie 
mleka, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie orze-
chów, Przekąski na bazie owoców, Owocowe nadzienia 
do ciast, Galaretki, Batoniki na bazie owoców i orzechów, 
Batony na bazie orzechów i nasion, Chipsy owocowe, Chipsy 
warzywne, Dżemy, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, Owocowe pasty do smarowania, Pasty 
warzywne, Pasty na bazie orzechów, Pasty na bazie roślin 
strączkowych, Warzywne pasty do smarowania, Hummus, 
Masło arachidowe, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie owsa 
[substytuty mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako sub-
stytuty mleka, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski na ba-
zie soi, Przekąski na bazie tofu, 30 Przekąski wieloziarniste, 
Przekąski na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
z produktów zbożowych, Gotowe przekąski na bazie zbóż, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
w postaci ciast owocowych, Przekąski słone na bazie zbóż, 
Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, 

Chrupki serowe [przekąski], Słodycze czekoladowe, Słodycze 
lodowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze [cukierki], Słodycze 
owocowe, Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owo-
ce, Nielecznicze słodycze na bazie alkoholu, Nielecznicze 
słodycze na bazie miodu, Ciasta, Ciasteczka, Ciasta [słodkie 
lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta lodowe, Ciastka, Ciast-
ka owsiane, Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Makaroniki 
(ciastka), Ciasteczka solone, Wyroby cukiernicze, ciasta, tar-
ty i ciasteczka, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Batoniki, Batony 
zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Batony zbożowe, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, 
Batoniki cukiernicze, Batoniki owsiane, Batoniki muesli, Wyso-
koproteinowe batoniki zbożowe, Batony spożywcze na bazie 
zbóż, Produkty zbożowe w postaci batonów, Batoniki ener-
getyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe będące zamien-
nikami posiłków, Batony ze słodkiej, żelowej pasty fasolowej, 
Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Biszkopty, 
Chipsy kukurydziane, Chipsy na bazie mąki, Chipsy na bazie 
zbóż, Chałwa, Chrupiące pieczywo, Cukierki, Czekolada, Cze-
koladki, Muesli, Przekąski wytwarzane z muesli, Drażetki [nie-
medyczne wyroby cukiernicze], Gofry, Gotowe desery [wy-
roby cukiernicze], Krakersy, Kremy czekoladowe, Lizaki, Musy, 
Opłatki, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Słodycze 
do żucia, Słodycze w postaci musów, Owsianka, Płatki śnia-
daniowe, Płatki zbożowe, Precelki, Suchary, Sucharki, Syrop 
klonowy, Syropy i melasa, Wyroby piekarnicze, Żelki.

(210) 541910 (220) 2022 04 12
(731) MILOŠEVIĆ GORAN, MILOŠEVIĆ ALEKSANDRA 

GASTROWIW SPÓŁKA CYWILNA, Grzędy
(540) (znak słowny)
(540) GUČA
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Mięso i wyroby mięsne, 
Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Potrawy rybne, 32 Piwo i piwo bezalko-
holowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Piwo 
i produkty piwowarskie, 35 Usługi w zakresie zamówień  
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, 39 Dostarczanie żywności przez 
restauracje, 43 Organizacja cateringu na imprezy urodzino-
we, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), Catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, Usługi cateringu zewnętrznego, Katering obejmują-
cy żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obej-
mujący żywność i napoje na bankiety, Świadczenie usług ka-
teringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi 
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
restauracyjne, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywa-
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win.
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(210) 541911 (220) 2022 04 12
(731) BARTECKI KAMIL EVO-CODE, Łęczna
(540) (znak słowny)
(540) EVO-CODE
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, Doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci 
telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie monitorowania 
systemów bezpieczeństwa komputerowego, Usługi pro-
gramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpie-
czeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed 
nielegalnym dostępem do sieci, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Pisanie i ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie opro-
gramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania 
zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie, aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, 
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konser-
wacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, 
Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa 
i serwis oprogramowania komputerowego, Utrzymanie 
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed za-
grożeniami, Utrzymanie oprogramowania komputerowego 
do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja i naprawa 
oprogramowania komputerowego dla systemów kompu-
terowych, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowa-
nia komputerowego, Naprawa oprogramowania kompu-
terowego, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie rozwiązań 

aplikacji oprogramowania komputerowego, Usługi dorad-
cze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące 
użytkowania oprogramowania komputerowego, Usługi do-
radcze dotyczące oprogramowania komputerowego stoso-
wanego do drukowania, Usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania 
komputerowego, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głę-
bokiego uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obej-
mujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego, Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie analizy 
systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące ana-
lizy systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci 
komputerowych, Testowanie oprogramowania kompute-
rowego, Opracowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Opracowywanie oprogramowania komputerowych baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Opra-
cowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projek-
towanie i opracowywanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, Doradztwo w dziedzinie 
oprogramowania zabezpieczającego, Certyfikacja [kontrola 
jakości], Badanie jakości produktów, Doradztwo techniczne 
dotyczące testowania, Audyt jakości, Kontrola jakości, Kontro-
la i testowanie jakości, Ocena jakości, Opracowywanie metod 
testowych, Projektowanie i testowanie w zakresie opracowy-
wania nowych produktów, Przeprowadzanie testów kontroli 
jakości, Sprawdzanie jakości, Świadczenie usług zapewniania 
jakości, Testowanie komponentów, Testowanie komputerów, 
Testowanie programów komputerowych, Testowanie sprzę-
tu informatycznego, Testy jakości, Testy kontroli jakości, Usłu-
gi badawczo-rozwojowe, Usługi testowania obciążenia stron 
internetowych, Usługi testowania systemów alarmowych 
i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn in-
ternetowych, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub 
standardów, Usługi testowania zgodności, Usługi uwierzytel-
niania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą tele-
komunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości 
przekazywanych za pomocą telekomunikacji.

(210) 541912 (220) 2022 04 12
(731) BARTECKI KAMIL EVO-CODE, Łęczna
(540) (znak słowny)
(540) EVO-TAXI
(510), (511) 39 Usługi pośrednictwa transportowego, Usłu-
gi transportowe, Organizowanie transportu taksówkowego, 
Usługi taksówek, Świadczenie usług w zakresie zamawiania 
taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Transport pasa-
żerski, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi rezerwacji 
w zakresie przewozu pasażerów, Usługi kierowców, Rezer-
wacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, 
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Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, Usługi 
kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi kurierskie doty-
czące towarów, Usługi kurierskie w zakresie transportowania 
ładunków, Spedycja towarów, Spedycja, Usługi w zakresie 
rezerwowania podróży, Usługi rezerwowania podróży, Or-
ganizowanie transportu pasażerskiego, Usługi agencyjne 
w zakresie organizowania transportu osób, Usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania transportu towarów, Wy-
pożyczanie pojazdów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, Transport 
pasażerów i ładunków, Transport samochodowy, Pasażerski 
transport samochodowy, Organizacja transportu osobowe-
go na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Usługi 
przewozu, Przewóz towarów, Logistyka transportu, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, 
Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi transportu 
pojazdami, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi 
transportu drogowego, Usługi transportu drogowego dla 
pasażerów, Usługi spedycji, Usługi kurierskie, Wypożycza-
nie środków transportu, Śledzenie pojazdów pasażerskich 
za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjo-
nowania [informacja o transporcie], Transport podróżnych 
taksówką, Transport taksówkowy dla osób na wózkach in-
walidzkich, Usługi taksówkarskie, Usługi w zakresie organi-
zowania transportu drogowego, Usługi w zakresie transpor-
tu drogowego dla osób, Usługi w zakresie transportu drogo-
wego, Usługi transportu drogowego ładunków, Śledzenie 
pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy uży-
ciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania 
[informacja o transporcie], Rezerwowanie transportu za po-
średnictwem światowych sieci komputerowych, Udzielanie 
informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży bizne-
sowych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
online na temat podróży, Udzielanie informacji dotyczących 
transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych urzą-
dzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie infor-
macji dotyczących transportu pasażerskiego.

(210) 541932 (220) 2022 04 13
(731) CHMIELEWSKI PAWEŁ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SUNBEAT FESTIVAL

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie 
koncertów, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Re-
zerwacja biletów na koncerty, Usługi orkiestry, Usługi 
studiów nagrań, Pokazy tańca na żywo, Dyskoteki, Orga-
nizowanie widowisk [impresariat], Impresariat artystyczny, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Rezerwacja miejsc 
na imprezy rozrywkowe, Realizacja imprez rozrywkowych 
na żywo, Realizacja rozrywki na żywo, Realizacja transmi-
sji radiowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie koncertów muzycznych, Produkcja kon-
certów muzycznych, Prezentacja koncertów, Rezerwacje 
koncertów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi festi-
wali muzycznych.

(210) 542041 (220) 2022 04 14
(731) VIVADRIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.21, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(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.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 537934, 539834, 541103, 541420, 541423, 541509, 541536, 541545

2 536235

3 535094, 536235, 538947, 539884, 539939, 539940, 539941, 540634, 540635, 540650, 541152, 541153, 541495, 
541527, 541569, 541612, 541703

4 540634, 540635, 541015, 541420, 541423

5 535094, 537180, 538858, 539702, 539834, 539852, 539854, 539855, 539884, 539924, 539934, 539939, 539940, 
539941, 540451, 540634, 540635, 540650, 541103, 541152, 541153, 541222, 541495, 541515, 541545, 541553, 
541591, 541593, 541612, 541613, 541703

6 538939, 538940, 539804, 539805, 539876, 539877, 539878, 540374, 540650, 541405, 541407, 541730

7 538686, 541015, 541085, 541405, 541407, 541509, 541554, 541561

8 538686, 540634, 540635, 541085

9 513107, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 538686, 538939, 538940, 539571, 539737, 539738, 539916, 
540451, 540634, 540635, 540650, 541015, 541042, 541085, 541509, 541556, 541557, 541558, 541574, 541604, 
541650, 541685, 541686, 541703

10 536235, 538686, 540451, 540650, 541495, 541561, 541703

11 537934, 538672, 538686, 539876, 539877, 539878, 541015, 541556

12 538939, 538940, 539119, 539120, 541015, 541513, 541556

14 534994, 540360, 540634, 540635, 541066

16 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 529641, 532947, 536705, 539737, 539738, 539916, 540451, 540634, 
540635, 540650, 541000, 541015, 541515, 541578, 541601, 541604, 541624

17 541015, 541503, 541749, 541755

18 534994, 538866, 538939, 538940, 540634, 540635, 541066, 541113, 541605, 541606, 541607, 541635, 541637

19 539876, 539877, 539878, 541420, 541423, 541503, 541536, 541730

20 538672, 539876, 539877, 539878, 540634, 540635, 540650, 541107, 541556

21 538672, 538686, 540634, 540635, 540650, 541624, 541701

22 540634, 540635

24 539737, 539738, 540634, 540635

25 538866, 538939, 538940, 539158, 539287, 539737, 539738, 539916, 540634, 540635, 540650, 541036, 541066, 
541514, 541515, 541562, 541574, 541582, 541599, 541624, 541635, 541642, 541701

26 540634, 540635

27 538672

28 538686, 539056, 539737, 539738, 539916, 540451, 541000

29 536716, 538332, 538858, 539934, 541411, 541622, 541874, 541910

30 535094, 536716, 538858, 539225, 539696, 539697, 539730, 541411, 541591, 541593, 541612, 541613, 541622, 
541865, 541874

31 539962, 540565, 541591, 541593, 541612, 541613

32 537180, 538858, 541000, 541411, 541530, 541910

33 539866, 541378, 541381, 541546, 541632, 541634
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1 22

35 513107, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 529641, 532947, 534994, 535094, 536721, 537935, 537936, 
538332, 538502, 538858, 538939, 538940, 539119, 539120, 539158, 539225, 539571, 539627, 539696, 539697, 
539737, 539738, 539796, 539916, 539924, 539934, 540427, 540428, 540451, 540471, 540634, 540635, 541000, 
541042, 541061, 541066, 541085, 541103, 541243, 541417, 541420, 541423, 541481, 541527, 541536, 541542, 
541543, 541545, 541549, 541551, 541557, 541558, 541559, 541562, 541578, 541591, 541593, 541599, 541604, 
541605, 541606, 541607, 541617, 541618, 541625, 541639, 541650, 541703, 541730, 541742, 541910

36 513107, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 537934, 537935, 537936, 538502, 538977, 539571, 539924, 
540164, 541098, 541247, 541504, 541542, 541543, 541550, 541559, 541567, 541578

37 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 537934, 537935, 537936, 538939, 538940, 538977, 539571, 539796, 
540506, 541207, 541374, 541405, 541407, 541420, 541423, 541536, 541554, 541561, 541578, 541703, 541749, 
541755

38 513107, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 529641, 532947, 538502, 539737, 539738, 539916, 540634, 
540635, 541042, 541243, 541417

39 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 538858, 538939, 538940, 539119, 539120, 539571, 539849, 539924, 
541420, 541423, 541536, 541557, 541591, 541593, 541910, 541912

40 540506, 541536

41 529160, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 529641, 532947, 535094, 536235, 536705, 536721, 537198, 
538502, 538939, 538940, 539119, 539120, 539158, 539737, 539738, 539849, 539888, 539916, 539924, 539942, 
540387, 540451, 540634, 540635, 541000, 541473, 541504, 541515, 541524, 541567, 541574, 541576, 541604, 
541617, 541620, 541624, 541662, 541688, 541701, 541702, 541703, 541706, 541742, 541751, 541932

42 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 539425, 539571, 539737, 539738, 539924, 540360, 540471, 540634, 
540635, 541042, 541243, 541618, 541685, 541686, 541911, 542041

43 538332, 538858, 539225, 539696, 539697, 539849, 539924, 540387, 541000, 541018, 541229, 541245, 541411, 
541473, 541516, 541517, 541518, 541567, 541622, 541702, 541706, 541910

44 529160, 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 535094, 536235, 539277, 539924, 540451, 540634, 540635, 
541093, 541220, 541221, 541473, 541482, 541515, 541516, 541517, 541518, 541567, 541572, 541646, 541703, 
541781

45 529566, 529567, 529599, 529603, 529624, 538673, 539888, 541042, 541751
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

A ALFA HOME 537935

A MALINOWY AS MIÓD PITNY PÓŁTORAK  
owocowy LEŻAKOWANY Z PASJĄ  
MANUFAKTURA MIODÓW OWOCOWYCH 539866

ADAMED PASS 541243

AgroNews com.pl 532947

AITO 541513

ALCOHOLICA VODKA QUEEN OF HEAVY  
METAL 541381

aliness 541612

alpaka 541865

Aluna ASIAN MASSAGE 541220

Aluna 541221

AM’OR EKLERY I WINO 539696

AM’OR EKLERY I WINO 539697

APARTAMENTY MODENA ZW INVESTMENT 541374

apilo 541685

apilo 541686

AQUA MUSIC PIANO 539876

AQUA MUSIC VULCANO 539877

ArtemVit 537180

ASTRO LIFE 541624

AW AGNIESZKA WOLNICA 538866

B M**K 541411

Baba Pruska 54o08 N RESTAURACJA 21o41 E 541229

BAFO 541618

BANITA 541546

BEERCOIN 541000

Beezuteria 540360

BEFADO 541599

Berlinger 538686

BESSONIANA 541562

BIEG ZBÓJA 541620

CALAGRI 541423

calani 538672

CENTNAS 540565

CENTRALA TECHNICZNA ELTECH  T 541085

Chelsea Clark 539287

Chicas & Gorillas SHOT AND BEER BAR 541702

Chicas & Gorillas 541706

CITY PARK HOTEL & RESIDENCE 541567

CONCRETE - RAIL KONSTRUKCJE  
PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 541503

COSMOZ 541617

CuPROTE MIEDŹ SYSTEMICZNA 541545

DEEPBLUE 539702

DEKADA 541578

DEKORMANDA 541107

DEWONIT PACK 541420

DIETKI 541874

DL DOROTA LANGE MILLION DOLLAR  
LOOK NATURALCOSMETIC 538947

Dom i Sad 24 Rok założenia 1993 541481

Domoterm 541749

DOMOTERM 541755

e100 539571

Electrum Ekiden 541504

EMBOXA 541553

ENDOKRINOL 539852

Etaxo 541625

EVO-CODE 541911

EVO-TAXI 541912

EXACTOR 539854

EXACTORIS 539855

EXARTO 540471

Expandeo 541559

FBSYS 539056

FEME SS 541637

FERRNANDO 541574

FESTIWAL LEGEND MUZYKI 541576

Fit for me 538332

FL FINANSE LUBLIN 541247

FLAVOURED WINE SENORIO DE VALÁN Refresh 541632

forevital 541153

FP Francuskie perfumy 541527

FUZERS 541742

G&T 541113

GENOCOLOSTRUM 539834

Germaniko 541662

Girls Talk 536721

GLADIATOR 541098

GORMETAL 541207

GÓRAL DEVELOPER 538977

GRO-TEX 540650

GRUPA KORAL 538858

GUČA 541910

hanami h 536235

HeyPeople 540427

HeyPeople 540428

Holisens 541781
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Nr  ZT17/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

HOME EXPERTS 541550

IPR POINT CHRONIMY, CO NIEPOWTARZALNE  
WE PROTECT WHAT IS UNIQUE 539888

IRON STUDIO CALISTHENICS 541688

JBB Bałdyga Polędwiczanka z warzywami  
100% Polski Kapitał 539934

Językowa Siłka 541604

JURAJSKA FABRYKA WIND 541561

Jutro jest dziś 513107

K kredyt inwest 537936

K18 538673

KHAN KEBAB 541018

KLÜ 539884

Kobieta INWESTUJE 536705

kodano.pl 541557

KompasNGO 538502

KONSAL 541751

KROSS. WSZYSTKO MOŻESZ 538939

KUNST RIESLING WINE OF GERMANY 541634

Kwalifikowany na selfie 541042

LACTIFARING 539939

LAVOROS 539627

LAWITO MODA 541066

LEVILLE 541582

lubię DINOZAURY 539738

lyksir 541152

m 541635

MAAWO 541556

MACHINA KRAJOWE CENTRUM OPERATORÓW 537198

Mafot 541549

Magnus 541530

MALINOWY DWÓR HOTEL MEDICAL SPA 541517

MALINOWY RAJ MINERAL HOTEL 541518

MALINOWY ZDRÓJ HOTEL MEDICAL SPA 541516

MASTIFF 541514

Max&Joe 541558

MEDICALINE 541613

MetroIT 539425

MeWell 541515

MISIOLANDIA 540387

MissBju 541572

MIYA 540634

MO 541036

moje Jednorożce 539737

MONEGO 534994

MUCOLACTI 539940

MultiTower 541405

MUZEUM ŻYCIA w PRL 539942

neo Energy Storage 540506

NEW DAY Osi’s World... NEW BLESSINGS 529160

NIC NIE MUSISZ. WSZYSTKO MOŻESZ. KROSS 538940

NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ ZYGOMA 541482

O NIEBO LEPIEJ! 539119

OBSIDAN 541222

OKOWITA Z LEGNICKIEGO PILSA 541378

OKULUS 539277

Oma Pro 541103

OMEGA PARTNER 541730

OnlyFights 541417

OREGARDIN GARDŁO 541495

ozonite 537934

PIROTEC 541509

plus 529624

POLISH CHESS TOUR 541701

polsat rodzina 529641

polsat 529566

polsat 529567

POMAGANIE MAMY W DNA 539924

PSYCHOBODYLOGIA 541093

PUPIL HURT 541593

PUPIL KARMA 541591

Pura Vida 539849

Purmarili 541622

rehasport 540451

RP ROBOT PARTNER 541554

SanPajda 539730

SANTINO 541650

SECURITY BEZ TABU 541524

SELENA 539804

SERWIS KOP 541015

SHELTER 541639

SKSM SOBÓTKA 541536

SKY ADVENTURE - LOTYBALONEM.PL  
O niebo lepiej! 539120

SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ 541473

SOIE CLINIQUE twarz ciało dłonie 541646

SPEDIMO 541061

Stalremont 540374

SUNBEAT FESTIVAL 541932

szczytny-cel.pl 541542

szczytny-cel.pl 541543

SZIK części samochodowe 539796

Szyby Autobusowe 541551

The Best Donuts since 1989 539225

TransferTower 541407

TVP abc2 539916

TWARDZIK 536716

twojesoczewki 541703

TYNDALISEPT 539941

UKRAINA Gotuje 541245

Unfold.vc 540164

UTABAGA 541605
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UTABAGA 541606

UTABAGA 541607

Vadusé DERMATOLOGIE 541569

VENTO PIOTR SZAWŁOWSKI 541642

Vigo 539962

VivaDrive 542041

WATER TANK FORMAT STRUCTURE 539878

WM 541601

ZDROWNIK 535094

ZOJA 539805



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.

270501A Euphyllin (2022 01 18) 5
838478 Moodle (2022 03 18) 9, 42
861933 PHYTOPHANERE 

(2022 03 22)
3, 5, 29

1105809 ETRIBELT (2022 03 21) 18
1621365 ACME (2022 02 23)

CFE: 26.01.05, 26.04.04, 27.05.01 3, 5
1634802 JOSI DOG (2020 03 25, 2020 02 11)

CFE: 03.01.08, 27.05.10 5, 31
1643275 KEKO (2021 04 13, 2020 10 14)

CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12 1, 7, 9, 42
1649165 SYMBIOT POWERED BY ISKRAEMECO  

(2021 07 15)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 9, 35, 42

1653783 BIKE WORK (2022 02 28)
CFE: 24.17.05, 27.05.17 12, 25

1653793 AKS (2022 01 06)
CFE: 27.05.01 6, 11, 20

1653813 KWUNPHI (2022 01 19)
CFE: 27.05.01 7

1653859 Callista (2021 09 06) 3
1653873 X-LINE (2021 12 22, 2021 10 13) 25
1653889 CEDEVITA (2022 02 03, 2022 01 31)

CFE: 19.03.03, 27.05.01, 29.01.12 5, 30, 32
1653947 YOS design (2021 11 05, 2021 08 24)

CFE: 26.11.08, 27.05.10 18, 25
1653948 NOVEXIA ENERGY (2021 12 29, 2021 08 18) 9
1653971 STAMP (2021 12 07)

CFE: 25.01.09, 26.11.14, 27.05.01, 29.01.12 6
1654042 ASTRABET (2022 02 18)

CFE: 27.05.19, 29.01.13 41
1654065 Kwun (2022 01 19)

CFE: 27.05.01 7
1654074 D8 (2022 01 25)

CFE: 27.05.12, 27.07.01 9
1654153 COCO COLOR CREW 

(2022 01 07, 2021 07 08)
41

1654195 NEW IMMO HOLDING 
(2021 10 19, 2021 04 20)

16, 35, 36

1654255 Bon Chef (2021 12 13)
CFE: 09.07.19, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.15 30

1654260 O. (2022 01 11, 2021 10 19)
CFE: 24.17.02, 26.01.03, 26.04.05, 
27.05.01

3, 35, 44

1654261 Clinical Formulations with Integrity.  
The Ordinary. (2022 01 11, 2021 10 19)
CFE: 27.05.10 3, 35, 44

1654262 THE ORDINARY BUFFET 
(2022 01 11, 2021 11 04)

3, 35, 44

1654287 JAZETA (2022 01 20, 2022 01 20) 5
1654363 (2022 01 31)

CFE: 03.01.01, 04.05.13, 26.05.01 9, 36, 42
1654475 BLACK PITBULL (2021 08 25)

CFE: 03.01.08, 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.13

25, 35

1654499 ZIP (2021 11 17, 2021 05 21) 9, 35, 36, 42
1654579 Wüstensonne (2022 02 09, 2021 08 13) 31
1654586 PRINX (2022 01 18)

CFE: 26.03.23, 27.05.01 35
1654627 ARAMAX VICTORY (2022 02 03)

CFE: 27.05.10 5
1654666 GIRLPAL (2022 01 25)

CFE: 27.05.01 3
1654700 4x4 terrain control 

(2022 02 18)
12

1654722 LEE BELEEVER (2021 10 04)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 3, 5, 35

1654770 GOLD STANDART  
(2022 02 08, 2021 11 22)

30

1654810 BARSAN GLOBAL LOGISTICS  
(2021 08 16, 2021 08 09)
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.13

36, 39

1654816 CONFEO (2021 08 27)
CFE: 27.05.01 25, 35

1654863 DockHolland  
(2021 11 30)

35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43, 45

1654885 PepZinGI (2021 12 01) 1, 5
1655011 TRANSGOURMET South West Europe  

(2022 01 06)
CFE: 11.01.01, 
26.03.01, 26.11.01, 
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
1655076 svpNoVa nV (2021 11 25, 2021 07 13)

CFE: 02.01.16, 26.01.14, 27.05.01 8, 9
1655079 FERTILIFE (2021 09 10, 2021 03 18)

CFE: 27.05.01 1, 31, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1643275, 1654885, 1655011, 1655079 

3  861933, 1621365, 1653859, 1654260, 1654261, 1654262, 1654666,
 1654722, 1655011 

4  1655011 

5  270501A, 861933, 1621365, 1634802, 1653889, 1654287, 1654627,
 1654722, 1654885, 1655011 

6  1653793, 1653971 

7  1643275, 1653813, 1654065 

8  1655076 

9  838478, 1643275, 1649165, 1653948, 1654074, 1654363, 1654499,
 1655076 

11  1653793, 1655011 

12  1653783, 1654700 

16  1654195, 1655011 

18  1105809, 1653947, 1655011 

20  1653793, 1655011 

21  1655011 

24  1655011 

25  1653783, 1653873, 1653947, 1654475, 1654816, 1655011 

28  1655011 

29  861933, 1655011 

30  1653889, 1654255, 1654770, 1655011 

31  1634802, 1654579, 1655011, 1655079 

32  1653889, 1655011 

33  1655011 

34  1655011 

35  1649165, 1654195, 1654260, 1654261, 1654262, 1654475, 1654499,
 1654586, 1654722, 1654816, 1654863, 1655011 

36  1654195, 1654363, 1654499, 1654810, 1654863, 1655011 

37  1654863 

38  1654863, 1655011 

39  1654810, 1654863, 1655011 

40  1655011 

41  1654042, 1654153, 1654863, 1655011 

42  838478, 1643275, 1649165, 1654363, 1654499, 1654863, 1655011,
 1655079 

43  1654863, 1655011 

44  1654260, 1654261, 1654262, 1655011 

45  1654863, 1655011



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.

534696 Yves Saint Laurent
2022 02 02 18

534697 Yves Saint Laurent
2022 02 02 18

537356 Sebapharma GmbH & Co. KG
2022 04 04 5

537358 Sebapharma GmbH & Co. KG
2022 04 04 10

515966 Semperit Technische Produkte Gesellschaft 
m.b.H.
2022 04 07 17



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1634638 NIKE Innovate C.V.
2022 04 08 25



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

5/2022 145 537678

(210) 537678        (220) 2021 12 14
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPOŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NEOCLIN

(210) 537678         (220) 2021 12 14
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NEOCLIN
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