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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 18 lipca 2022 r. Nr ZT29

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) 532148 (220) 2021 07 29
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundamental

(531) 03.13.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki che-
miczne do nawozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kom-
post, obornik, nawozy, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Żywe 
mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub celów 
weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne prepa-
raty do użyźniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy użyźniające glebę, Organicz-
ne proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze 
do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, Środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych.

(210) 533783 (220) 2021 09 10
(731) WOJNAR MAGDALENA, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) KOCIE KOCIE
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Eduka-
cja, rozrywka i sport, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe.

(210) 535005 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
02.09.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, 
Wyroby cukiernicze, Wafle jadalne, Rurki waflowe, Ciastka.

(210) 535006 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
02.09.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.11, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.06, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 30 Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, 
Wyroby cukiernicze, Wafle jadalne, Rurki waflowe, Ciastka.

(210) 535389 (220) 2021 10 19
(731) BAU PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) MASA STYROPIANOWA WOLPLAN ST
(510), (511) 17 Izolacja podpodłogowa z polistyrenu spie-
nionego, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Izolacja 
do celów budowlanych, 19 Płyty budowlane niemetalo-
we, Wylewki jastrychowe, Podkłady jastrychowe, Materiały 
budowlane niemetalowe, Cement, Płyty cementowe, Ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, Podłogi 
niemetalowe, Warstwy izolujące pod podłogi, Wylewki 
podłogowe, Zaprawy do użytku w budownictwie, Zaprawy 
budowlane, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 Budownictwo.

(210) 535391 (220) 2021 10 19
(731) BAU PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) WOLPLAN ST
(510), (511) 17 Izolacja podpodłogowa z polistyrenu spie-
nionego, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Izolacja 
do celów budowlanych, 19 Płyty budowlane niemetalo-
we, Wylewki jastrychowe, Podkłady jastrychowe, Materiały 
budowlane niemetalowe, Cement, Płyty cementowe, Ele-
menty wykończeniowe budowlane niemetalowe, Podłogi 
niemetalowe, Warstwy izolujące pod podłogi, Wylewki 
podłogowe, Zaprawy do użytku w budownictwie, Zaprawy 
budowlane, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 Budownictwo.
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(210) 536034 (220) 2021 11 03
(731) L&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICONIC CLINIC & SPA

(531) 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne, Geraniol, Olejek jaśmino-
wy, Sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Maseczki 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, 
Kremy kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Mleczko ko-
smetyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
Mydła migdałowe, Olejki do celów kosmetycznych, 44 Usłu-
gi medyczne, Usługi medycyny estetycznej, Usługi kosme-
tyczne, Informacja w obszarze ochrony zdrowia i urody, 
Aromaterapia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, Opieka zdro-
wotna w zakresie masaży terapeutycznych, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Udzielanie informa-
cji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Telemedycyna, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik 
zdrowia, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi mikroderma-
brazji, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie re-
iki, Usługi w zakresie hydroterapii, Usługi w zakresie leczenia 
uzależnień, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi drenażu 
limfatycznego, Usługi doradztwa dietetycznego [medycz-
ne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Opieka 
zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowotna zwią-
zana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana z naturopa-
tią, Opracowywanie indywidualnych programów rehabili-
tacji fizycznej, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, 
Masaż, Leczenie alergii, Usługi dentystyczne, Badania w za-
kresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, Fizjoterapia.

(210) 538033 (220) 2021 12 23
(731) FURNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Prudnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Furnika

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Diody świecące [LED], Elektroniczne sterowniki 
[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, Sterowniki LED, 
Zintegrowane moduły oświetlenia LED, Elektryczne urządze-
nia kontrolno-sterujące, Czujniki ruchu, Włączniki dotykowe, 
Włączniki światła, Kontroler led, Kontroler radiowy, Kontroler IR, 
Rozdzielacz LED, Zasilacz sieciowy LED, Zasilacz montażowy 

LED, Zasilacz wtyczkowy, Zasilacz IP44, Gniazda do zasilania 
energią elektryczną, Gniazdka elektryczne, Gniazdka, wtycz-
ki i inne kontakty [złącza elektryczne], Wyłączniki meblowe, 
Transformatory elektryczne, Przekaźniki sygnałowe, Transfor-
matory elektroniczne, Elektryczne lub elektroniczne moduły 
kontrolno-sterujące, Oddzielny osprzęt sterujący LED, Ściem-
niacze LED, uchwyty na telewizor do zdalnego sterowania, 
Ładowarki USB, Ściemniacze światła, Nadajniki radiowe 
do pilotów, Odbiorniki radiowe do pilotów, Piloty do odbior-
ników radiowych, Piloty do urządzeń elektronicznych, Ła-
dowarka indukcyjna, 11 Lampy LED, Oprawy oświetleniowe 
LED, Taśmy led, Oświetlenie nastrojowe LED, Źródła światła 
o pełnym spektrum światła, Urządzenia oświetleniowe LED, 
Źródła światła zawierające diody elektroluminescencyjne, 
Urządzenia elektroniczne do sterowania oświetleniem, Elek-
tryczne oprawy oświetleniowe, Lampy elektryczne, Oprawy, 
obudowy i osłony do oświetlenia, Zasilacze led, Profile led 
jako lampy oświetleniowe, Włączniki do profili LED, Lampy 
z wysięgnikami, Oświetlenie meblowe, Transformatory elek-
tryczne do lamp oświetleniowych, Drążki podświetlane jako 
lampy oświetleniowe, Lampki do czytania, Lampki nocne, 
Lampy do umieszczania nad umywalkami, Włącznik doty-
kowy, Łańcuch LED, Taśmy LED RGB, Oprawy oświetleniowe 
LED RGB, Lampy LED RGB, Taśmy LED RGBWS, 20 Lustra ła-
zienkowe, Lustra [meble], noga meblowa LED.

(210) 538117 (220) 2021 12 27
(731) ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jurowce
(540) (znak słowny)
(540) ERGOEDEN
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima-
tyzacyjne], wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne 
do laboratoriów, wentylatory kanałowe do instalacji wenty-
lacyjnych, instalacje do filtrowania powietrza, filtry chroniące 
przed nawrotem powietrza z kanałów wentylacyjnych, auto-
aktywne kratki energooszczędne do zabudowy wlotów ka-
nałów wentylacyjnych, rekuperatory ciepła, 35 Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z zakresu instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować, w sklepie wielobranżowym i/lub hurtowni oraz 
za pośrednictwem sieci internetowej w sklepie internetowym, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci internetowej, 42 Projektowanie i doradztwo 
techniczne w dziedzinie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
usługi badań technicznych w dziedzinie instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych, doradztwo w zakresie testowania materiałów, 
projektowania i wzornictwa przemysłowego w dziedzinie in-
stalacji i urządzeń wentylacyjnych, usługi prac badawczo-roz-
wojowych rozwiązań oszczędzających energię.

(210) 538118 (220) 2021 12 27
(731) ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jurowce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ErgoEden

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.03, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima-
tyzacyjne], wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne 
do laboratoriów, wentylatory kanałowe do instalacji wenty-
lacyjnych, instalacje do filtrowania powietrza, filtry chroniące 
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przed nawrotem powietrza z kanałów wentylacyjnych, auto-
aktywne kratki energooszczędne do zabudowy wlotów ka-
nałów wentylacyjnych, rekuperatory ciepła, 35 Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z zakresu instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować, w sklepie wielobranżowym i/lub hurtowni oraz 
za pośrednictwem sieci internetowej w sklepie internetowym, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci internetowej, 42 Projektowanie i doradztwo 
techniczne w dziedzinie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
usługi badań technicznych w dziedzinie instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych, doradztwo w zakresie testowania materiałów, 
projektowania i wzornictwa przemysłowego w dziedzinie in-
stalacji i urządzeń wentylacyjnych, usługi prac badawczo-roz-
wojowych rozwiązań oszczędzających energię.

(210) 538899 (220) 2022 01 20
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bleasy

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, Bezalkoholowe preparaty do wy-
twarzania napojów, Soki owocowe, Syropy do napojów, Na-
poje na bazie syropu, Syropy owocowe.

(210) 538901 (220) 2022 01 20
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bleasy

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, Bezalkoholowe preparaty do wy-
twarzania napojów, Soki owocowe, Syropy do napojów, Na-
poje na bazie syropu, Syropy owocowe.

(210) 538903 (220) 2022 01 20
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowny)
(540) BLEASY
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z soków owocowych, Bezalkoholowe preparaty do wy-
twarzania napojów, Soki owocowe, Syropy do napojów, Na-
poje na bazie syropu, Syropy owocowe.

(210) 540633 (220) 2022 03 05
(731) KRAWCZYK MATEUSZ SKLEP MONOPOLOWO- 

-TYTONIOWY, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spontan ALKOHOLE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Alkohol przemysłowy.

(210) 540694 (220) 2022 03 07
(731) KULCZYK JOANNA, Odmy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielarnia Warmińska Joanna Kulczyk 

NATURA UZDRAWIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 05.03.20, 05.07.21
(510), (511) 3 Kosmetyki, mieszanki ziołowe stosowane 
do celów kosmetycznych, mieszanki ziołowe stosowane 
lub celów perfumeryjnych, ziołowe preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, mieszanki ziołowe stosowane do ką-
pieli, mieszanki ziołowe stosowane do aromaterapii, olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 
Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 
Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, 
Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, 
Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Olejki eteryczne 
do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do pielę-
gnacji skóry, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Roślinne olejki eteryczne, Naturalne olejki 
eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Aromaty [olejki 
eteryczne], Zmieszane olejki eteryczne, Esencje i olejki ete-
ryczne, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne 
do użytku osobistego, Kosmetyki w formie olejków, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Olejki do ciała [kosmetyki], Kosmetyki w postaci płynów, Ko-
smetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do użytku osobistego, Płyny do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kosmetyki do stosowania na skórę, Olejki zapachowe, Olejki 
do włosów, Olejki mineralne [kosmetyki], Aromaty [olejki aro-
matyczne], Olejki do ciała, Olejki do masażu, Olejki do kąpieli 
nielecznicze, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do celów 
kosmetycznych, Naturalne olejki do celów oczyszczających, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki i płyny 
do masażu, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki do ciała w sprayu, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki do kąpieli do celów 
kosmetycznych, Olejki perfumowane do produkcji prepa-
ratów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Prepa-
raty zapachowe, Drewno zapachowe, Pałeczki zapachowe, 
Pokojowe spraye zapachowe, Rozpylacze zapachowe do po-
mieszczeń, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
Środki zapachowe do pomieszczeń, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Środki zapachowe do samochodów, Sole 
zapachowe do kąpieli, Saszetki zapachowe do bielizny, Środ-
ki perfumeryjne i zapachowe, Spraye zapachowe do odświe-
żania tkanin, Środki zapachowe do celów domowych, Zapa-
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chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Mydła i żele, Mydła 
kosmetyczne, Perfumowane mydła, Mydła nielecznicze, 
Mydła w płynie, Mydła w kremie, Mydła w kostce, Produkty 
z mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła w płynie do ką-
pieli, Mydło migdałowe, Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skó-
ry, Mydło w płynie do kąpieli stóp, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Żele 
do masażu, inne nie do celów medycznych, Woski do masa-
żu, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Zapacho-
we kremy do ciała, Olejek lawendowy, Olejek lawendowy 
do użytku kosmetycznego, Olejek z drzewa herbacianego, 
5 Herbata z ziół do celów medycznych, substancje na bazie 
przypraw przystosowane do celów medycznych, preparaty 
weterynaryjne, zioła lecznicze, odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy die-
ty sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z minerałów, Suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy 
diety dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do celów leczniczych, Ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Białkowe 
suplementy diet, Produkty farmaceutyczne do leczenia cho-
rób dróg oddechowych, Preparaty farmaceutyczne, Prepa-
raty antybakteryjne, Przeciwbakteryjne preparaty farmaceu-
tyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu 
oddechowego, antybakteryjne środki do mycia rąk, Napoje 
lecznicze, Mydła do celów leczniczych, Mydła antybakteryj-
ne, 30 Herbata, przyprawy, mieszanki przyprawowe, napa-
ry inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe inne niż 
do celów leczniczych, Preparaty do żywności jako aromaty, 
Ocet, Zioła konserwowane jako przyprawy, 35 Badania do-
tyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 
Badania rynkowe, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi marketingowe, usługi reklamowe, 
reklama osób trzecich, prowadzenie agencji reklamowych, 
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, po-
średnictwo handlowe, dystrybucja ulotek, broszur i próbek 
do celów reklamowych, przetwarzanie danych, usługi w za-
kresie udostępniania bazy danych, usługi w zakresie rachun-
kowości i księgowości, badanie rynku i opinii publicznej, do-
radztwo z zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, 
sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów: produkty spożyw-
cze, kosmetyki, środki chemiczne, olejki eteryczne, produkty 
medyczne, produkty lecznicze, książki, materiały edukacyjne, 
filmy, ebooki, podkasty, audiobooki, nielecznicze produk-
ty toaletowe, oczyszczające płatki kosmetyczne nasączone 
kosmetykami, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
do mycia ciała, hydrolaty do celów kosmetycznych, woda 
kwiatowa do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany 
do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe do celów 
spożywczych, olejki esencjonalne, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki z pestek roślin do celów kosmetycznych, 
olejki roślinne do celów kosmetycznych, perfumy, perfumy 
na bazie składników naturalnych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty do mycia zę-
bów, pasta do zębów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna 
żywność do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, 
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, witamino-

we suplementy diety, preparaty witaminowe, witaminy, su-
plementy probiotyczne, probiotyczne preparaty do użytku 
medycznego, suplementy diety z siary, przetworzona siara 
do celów leczniczych lub terapeutycznych, suplementy 
diety z omułka zielonowargowego, przetworzony omułek 
zielonowargowy do celów leczniczych lub terapeutycznych, 
pyłek pszczeli do użytku jako suplement diety, przetworzo-
ny pyłek pszczeli do celów leczniczych lub terapeutycznych, 
suplementy diety z propolisu, propolis do celów leczniczych 
lub terapeutycznych, suplementy diety z mleczka pszcze-
lego, mleczko pszczele do celów leczniczych, suplementy 
diety z siemienia lnianego, siemię lniane do celów leczni-
czych lub terapeutycznych, suplementy diety z łusek babki 
płesznik, przetworzone łuski babki płesznik do celów leczni-
czych lub terapeutycznych, kolagen do celów medycznych, 
suplementy diety na bazie kolagenu, dietetyczna żywność 
do celów medycznych z kolagenem, batony energetyzują-
ce jako odżywcze suplement diety, batony energetyzujące 
jako odżywcze suplementy diety, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, naturalne środki lecznicze, olejki lecznicze, olejki 
roślinne lecznicze, ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, 
cukierki do celów leczniczych, lecznicze pastylki do ssania, 
białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, sole do ce-
lów spożywczych i kosmetycznych, preparaty lecznicze 
do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku 
medycznego, napoje wzbogacone odżywczo zawierające 
probiotyki do celów dietetycznych, 44 Aromaterapia, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medycyny 
alternatywnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 540828 (220) 2022 03 10
(731) NOWICKA ANNA OLOLOKO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLOLOKO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 03.01.08
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Pasy bez-
pieczeństwa do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do wyścigów samo-
chodowych, Pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pasy bezpie-
czeństwa do użytku w pojazdach, Pojazdy (Pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w -), Pasy samochodowe dla psów, 16 To-
rebki papierowe na odchody zwierząt domowych, Torebki 
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, To-
rebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwie-
rząt domowych, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania 
odchodów zwierząt domowych, Kupoworki na odchody 
zwierząt, Etui na kupoworki na odchody zwierząt, 18 Obro-
że, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, Obroże dla kotów, 
Obroże dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych zawie-
rające informacje medyczne, Szelki, Smycze, Smycze, różne 
rodzaje, Skórzane smycze, Smycze dla zwierząt, Smycze dla 
psów, Smycze dla zwierząt domowych, Akcesoria dla psów, 
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż interneto-
wa: asortymentu dla psów, kotów i innych zwierząt: karmy, 
smaczki, przysmaki, saszetki na smaczki i przysmaki, akceso-
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ria, zabawki, ubranka, smycze, szelki, obroże, kagańce, pasy 
samochodowe dla psów, woreczki na odchody, kupoworki, 
etui na kupoworki, torebki papierowe na odchody zwierząt, 
pasy bezpieczeństwa, pasy samochodowe bezpieczeństwa 
dla psów, akcesoria dla psów, Usługi reklamy i promocji asor-
tymentu dla psów, kotów i innych zwierząt.

(210) 540830 (220) 2022 03 10
(731) NOWICKA ANNA OLOLOKO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OLOLOKO
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Pasy bez-
pieczeństwa do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do sie-
dzeń pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do wyścigów samo-
chodowych, Pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pasy bezpie-
czeństwa do użytku w pojazdach, Pojazdy (Pasy bezpieczeń-
stwa do siedzeń w -), Pasy samochodowe dla psów, 16 To-
rebki papierowe na odchody zwierząt domowych, Torebki 
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, To-
rebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwie-
rząt domowych, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania 
odchodów zwierząt domowych, Kupoworki na odchody 
zwierząt, Etui na kupoworki na odchody zwierząt, 18 Obro-
że, Obroże dla zwierząt, Obroże dla psów, Obroże dla kotów, 
Obroże dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych zawie-
rające informacje medyczne, Szelki, Smycze, Smycze, różne 
rodzaje, Skórzane smycze, Smycze dla zwierząt, Smycze dla 
psów, Smycze dla zwierząt domowych, Akcesoria dla psów, 
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym sprzedaż interneto-
wa: asortymentu dla psów, kotów i innych zwierząt: karmy, 
smaczki, przysmaki, saszetki na smaczki i przysmaki, akceso-
ria, zabawki, ubranka, smycze, szelki, obroże, kagańce, pasy 
samochodowe dla psów, woreczki na odchody, kupoworki, 
etui na kupoworki, torebki papierowe na odchody zwierząt, 
pasy bezpieczeństwa, pasy samochodowe bezpieczeństwa 
dla psów, akcesoria dla psów, Usługi reklamy i promocji asor-
tymentu dla psów, kotów i innych zwierząt.

(210) 540908 (220) 2022 03 15
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 36 Działania obejmujące najem komercyjny 
i krótkoterminowy, zarządzanie nieruchomościami, wy-
najmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, 
wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje 
nieruchomości, administrowanie nieruchomości, dzierżawa 
majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie majątkiem 
nieruchomym, agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), pośred-
nictwo finansowe.

(210) 540912 (220) 2022 03 15
(731) ANDRUSZKIEWICZ KAMIL ECOABM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco ABM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej.

(210) 541230 (220) 2022 03 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allset orange

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.15
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody 
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy 
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania 
napojów.

(210) 541231 (220) 2022 03 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allset orange

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 
01.15.15

(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne Wody 
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy 
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania 
napojów.

(210) 541233 (220) 2022 03 30
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matão, BR
(540) (znak słowny)
(540) NEOFUSION
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody 
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy 
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania 
napojów.
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(210) 541307 (220) 2022 03 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECIAL LIMITED EDITION SLAVA VODKA Premium 

High Quality PRODUCT OF POLAND

(531) 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 541390 (220) 2022 03 24
(731) PALINKA ARTUR, PALINKA MARCIN UNDERFIT 

SPÓŁKA CYWILNA, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) UNDERFIT
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe.

(210) 541480 (220) 2022 03 27
(731) FABHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Fabhill
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, usługi w zakresie organizowania targów, wystaw han-
dlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu 
nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury 
i technologii w tych dziedzinach, usługi w zakresie wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, rekla-
ma, promocja i marketing w zakresie nieruchomości, w tym 
również prowadzone online, prowadzenie badań rynkowych 
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospoda-
rowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
nieruchomości, usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji bu-
dowlanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, 
rachunkowość, księgowość, 36 agencje pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, opieka nad inwestycjami, pośrednictwo 
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomo-
ści, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usłu-
gi nabywania nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 

mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, usługi wynajmu mieszkań, administrowanie nieru-
chomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 
usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi 
wyceny finansowej nieruchomości, usługi w zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudow-
lanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich, 
usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomo-
ści pod kątem ekonomicznym, usługi w zakresie sprzedaży 
gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi za-
rządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi doty-
czącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów 
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów 
budowlanych, usługi wyszukiwania i formalnego przygo-
towania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkaniowego, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa 
w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa w za-
kresie kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, 
usługi zarządzania inwestycjami, usługi zarządzania inwesty-
cjami w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie nierucho-
mości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek, za-
rządzanie inwestycjami, zarządzanie powiernicze inwestycja-
mi, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, 37 budownictwo, budowa 
infrastruktury, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budo-
wa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budownictwo lądo-
we, budownictwo wodno-lądowe, prowadzenie działalności 
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na bu-
dowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, przygotowanie terenu (budownictwo), usługi 
remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, bu-
dowli, usługi wykończeniowe lokali, w tym tzw. wykończenie 
pod klucz, usługi wykończeniowe budynków, naprawy i kon-
serwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, wykonywa-
nie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór budowlany, rozbiórka 
i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja budowlana, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi projektowe w za-
kresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii 
oraz wystroju i dekoracji wnętrz, doradztwo w dziedzinie 
projektowania architektonicznego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania wystroju i dekoracji wnętrz, inspekcja budowlana, 
usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie prowadzenia 
badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie badań, 
ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i karto-
graficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących 
inwestycji.

(210) 541608 (220) 2022 03 31
(731) MILA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ COLOR
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki do pielęgnacji włosów: szampony 
i odżywki, środki do rozjaśniania i farbowania włosów, bry-
lantyna, kremy, lakiery, lotiony, pianki, preparaty do ondula-
cji i układania włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, 
woski, żele, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, wody toaletowe, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, szminki, wody utlenione 
w kremie.

(210) 541644 (220) 2019 01 25
(731) DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISION

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, Budynki przenośne niemetalowe, Domy modułowe 
niemetalowe, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 
37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, Renowacja budynków, Usługi instalacyj-
ne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Specjalistyczne odnawianie budynków, Usłu-
gi izolacyjne, Uszczelnianie budynków, Budowanie konstruk-
cji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych 
i wznoszących, Naprawa budynków, Rozbiórka budynków, 
Burzenie konstrukcji, Budowlany sprzęt (Wynajem -), Instala-
cja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, 
Budowa fabryk, Budowa domów, 42 Projektowanie domów, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Opracowywanie projektów technicznych do projektów bu-
dowlanych, Doradztwo techniczne, Badania technologiczne, 
Usługi doradztwa technologicznego.

(210) 541734 (220) 2022 04 06
(731) ADAMOWICZ AGNIESZKA, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALENTER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 Pośrednictwo nieruchomości, 45 Usługi 
prawne.

(210) 541835 (220) 2022 04 08
(731) SKP ŚLUSAREK KUBIAK PIECZYK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKP.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 36 Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie ra-
chunków], 41 Usługi szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie prawa, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Organizowa-
nie i prowadzanie konferencji i seminariów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, 45 Usługi prawne, Do-
radztwo prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, 
Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
prawne pro bono, Udzielanie opinii prawnych przez eks-
pertów, Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące rejestracji zna-
ków towarowych, Licencjonowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filma-
mi [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, 
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi prawne zwią-
zane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Do-
radztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką 
telewizyjną i sportami.

(210) 541878 (220) 2022 04 11
(731) WROCŁAW GOLF CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kryniczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WROCŁAW W GOLF CLUB

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.01.18, 24.07.01
(510), (511) 25 Odzież, nakrycia głowy, odzież z nadruka-
mi reklamowymi, 35 Usługi reklamowe, wynajem miejsca 
i czasu na ogłoszenia reklamowe, usługi sprzedaży w za-
kresie: odzieży, obuwia, biżuterii, zegarków, ręczników, ko-
ców, pledów, bielizny pościelowej, flag, chorągiewek, pro-
porczyków, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii 
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospo-
darstwa domowego, urządzeń i przyrządów elektrycznych, 
fotograficznych, optycznych, sprzętu komputerowego, 
mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzeda-
ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym, Apaszki jedwabne, ba-
loniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń 
językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui 
skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórza-
na, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelu-
sze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompak-
towych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
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parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórni-
ki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkład-
ki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, ra-
dioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, 
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, ze-
gary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 Usługi w zakresie 
organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, 
pokazów w celach innych niż reklamowe i handlowe, na-
uczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie 
dyscyplin sportowych, prowadzenie klubów sportowych, 
organizacja imprez rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, 
balów, organizacja i obsługa sympozjów, konferencji, kon-
gresów, organizacja wypoczynku, informacje o imprezach 
wypoczynkowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi hotelarskie, gastronomiczne, rezerwacja miejsc 
hotelowych, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów 
turystycznych, prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, 
usługi cateringowe-przygotowanie dań na zamówienie, 
dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich 
w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

(210) 542030 (220) 2022 04 14
(731) KORBA GRZEGORZ CODITO - GRZEGORZ KORBA, 

Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) {C}

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
42 Projektowanie systemów informatycznych, Poradnictwo 
informatyczne, Tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Usługi doradztwa informatycznego.

(210) 542096 (220) 2022 04 15
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browary Jedności

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie 
piwa, Napoje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieśl-
nicze, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Piwo i produkty pi-
wowarskie, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-

mościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administro-
wanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania w za-
kresie operacji budowlanych, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu miesz-
kań, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usłu-
gi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredytowania 
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Za-
rządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, Finansowanie kredytów mieszkanio-
wych, Udzielanie pożyczek mieszkaniowych, Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, 37 Prowadzenie działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, Budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, Budowa bloków mieszkalnych, Bu-
dowa budynków wielorodzinnych, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Bu-
dowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Nadzór nad 
renowacją budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, 
Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Za-
rządzanie projektem budowy, Naprawa i konserwacja bu-
dynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkal-
nych i handlowych, 42 Planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nierucho-
mości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania osiedli 
mieszkaniowych, 43 Usługi restauracyjne, Bary, Usługi bar-
manów, Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych, 
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie 
napojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów al-
koholowych.

(210) 542550 (220) 2022 04 28
(731) KR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KR GROUP
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo 
podatkowe w zakresie rachunkowości, doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
36 Wynajem powierzchni biurowej, doradztwo w sprawach 
finansowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami.

(210) 542551 (220) 2022 04 28
(731) KR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KR GROUP
(510), (511) 35 Usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo 
podatkowe w zakresie rachunkowości, doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospo-
darczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Wynajem 
powierzchni biurowej, doradztwo w sprawach finansowych, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami.

(210) 542633 (220) 2022 04 29
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard bezcenne niespodzianki

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Prace biurowe, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Badania biznesowe, 
Agencje informacji handlowej, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi porów-
nywania cen, Organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi doradcze w zakresie działalności 
handlowej, Badania rynkowe, Śledzenie, analiza, przewidy-
wanie i sporządzanie raportów dotyczących zachowań na-
bywczych posiadaczy kart płatniczych, Promocja sprzeda-
ży towarów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą na-
gród i inicjatyw motywacyjnych tworzonych w związku 
z używaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi i programami 
oferującymi nagrody, Pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, przemysłową i gospodarczą, Wycena 
gospodarcza, Usługi doradcze w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Opracowania marketingowe, Staty-
styczne informacje gospodarcze, Sporządzanie sprawoz-
dań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kreowania wizerunku (public relations), Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek pro-
mocyjnych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób 
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Reklama usług transportowych, turystycznych, 
hoteli, zakwaterowania, żywności i posiłków, sportu, roz-
rywki i zwiedzania, Dostarczanie informacji odnośnie zaku-
pów towarów i usług online przez Internet i inne sieci kom-

puterowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Usługi związane ze sprawami finanso-
wymi, Działalność monetarna, Usługi związane z nierucho-
mościami, Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie infor-
macji finansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finanso-
we, a mianowicie usługi bankowe, usługi związane z karta-
mi kredytowymi, kartami debetowymi, kartami obciążenio-
wymi, usługi związane z kartami przedpłaconymi oferowa-
ne za pomocą kart z nagromadzoną wartością, elektronicz-
ne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie re-
gulowania i prezentacji rachunków, usługi w zakresie wy-
płaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji 
czeków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi banko-
matowe, Usługi finansowe, a mianowicie uwierzytelnianie 
i rozliczanie transakcji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie 
gotówką, zbiorcze rozliczanie funduszy, rozliczanie fundu-
szy konsolidacyjnych, zbiorcze regulowanie sporów, infor-
macje finansowe w związku z repozytoriami danych oraz 
usługi udzielania informacji o profilach klientów oraz zwią-
zane z nimi usługi dotyczące przełączania, komutacji, bram, 
rozliczania / uzgadniania oraz przenoszenia środków pie-
niężnych w zakresie kart płatniczych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transak-
cji płatniczych, Usługi finansowe, a mianowicie usługi w za-
kresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczne transak-
cje za pomocą elektronicznej gotówki oraz transmisja elek-
tronicznej gotówki przez publiczne sieci komputerowe 
w celu ułatwiania handlu elektronicznego, dostarczanie in-
formacji finansowych, mianowicie danych i raportów doty-
czących kart kredytowych i debetowych, elektroniczny 
transfer środków pieniężnych i usługi wymiany walut, usłu-
gi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem świadczone 
na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów konsumenc-
kich, Rozpowszechnianie informacji finansowych poprzez 
światową sieć komputerową, informacji finansowych przy-
gotowywanych przez komputery za pomocą sieci kompu-
terowych przystosowanych do bezpiecznego przesyłania 
informacji oraz doradztwo dotyczące wszystkich wyżej wy-
mienionych usług, Świadczenie usług finansowych w celu 
wsparcia usług sprzedaży świadczonych poprzez przeno-
śne środki łączności, mianowicie usługi w zakresie płatności 
przez urządzenia bezprzewodowe, Świadczenie usług fi-
nansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świadczonych 
online, przez sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finan-
sowe, Usługi bankowe i kredytowe, Usługi dostępu do usług 
bankowych, płatniczych, kredytowych, debetowych, ob-
ciążeniowych, wypłat gotówki, zdeponowanych środków 
w formie przedpłat, Usługi weryfikacji czeków, Realizacja 
transakcji finansowych, zarówno online przez komputero-
wą bazę danych lub przez telekomunikację, jak i w punkcie 
sprzedaży, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych 
dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem 
bankomatów, Udostępnianie szczegółów dotyczących 
sald, umożliwianie składania depozytów i podejmowania 
pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankoma-
tów, Usługi rozliczania i autoryzacji finansowych w związku 
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, 
Usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, Emisja i wy-
kup czeków podróżnych i bonów podróżnych, Usługi uwie-
rzytelniania płatników, Weryfikacja informacji finansowych, 
Utrzymywanie dokumentacji finansowej, Usługi w zakresie 
płatności zdalnych, Usługi związane z elektronicznymi 
portmonetkami (cyfrowymi portfelami) z nagromadzoną 
wartością, elektroniczne usługi płatnicze z nagromadzoną 
wartością oraz usługi w zakresie zatwierdzania i rozliczania 
transakcji z nagromadzoną wartością, Świadczenie usług 
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debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń 
do identyfikacji radiowej (transponderów), Świadczenie 
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urzą-
dzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, Świadcze-
nie usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży 
świadczonych poprzez przenośne środki łączności, w tym 
usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodo-
we, Przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych 
poprzez telefon i łącza telekomunikacyjne, Świadczenie 
usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świad-
czonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne 
przy wykorzystaniu informacji elektronicznie przetworzo-
nych do postaci cyfrowej, Usługi w zakresie wymiany środ-
ków wartościowych, mianowicie bezpieczna wymiana 
środków wartościowych, w tym elektronicznej gotówki, 
przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart elek-
tronicznych, Usługi płatności rachunków świadczone 
za pośrednictwem witryn internetowych, Bankowość onli-
ne, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Usłu-
gi finansowe, mianowicie udostępnianie przenośnych płat-
ności bezstykowych u sprzedawców detalicznych, online 
oraz w punktach sprzedaży hurtowej, Usługi finansowe, 
mianowicie udostępnianie cyfrowego portfela opartego 
na technologii przetwarzania w chmurze, w którym zapisy-
wana jest informacja o koncie klienta, aby uzyskać dostęp 
do kuponów, bonów, talonów, kodów rabatowych i raba-
tów u sprzedawców oraz aby otrzymywać nagrody lojalno-
ściowe lub pieniężne, które mogą być zapisane na koncie 
klienta poprzez system zwrotu wydatków, Usługi dotyczą-
ce nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, Inwestycje dotyczące nieru-
chomości, Usługi ubezpieczania nieruchomości, Ubezpie-
czenia dla właścicieli nieruchomości, Usługi ubezpieczenio-
we dotyczące mienia, Finansowanie nieruchomości, Dzia-
łalność w zakresie pośrednictwa w branży nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nierucho-
mego, Usługi agencji nieruchomości, Szacowanie nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Udzielanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości 
lub usług developerskich, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
mienia nieruchomego i budynków, Usługi finansowania 
zakupu nieruchomości, Ustalanie umów pożyczki i kredy-
tów pod zastaw nieruchomości, Ustalanie współwłasności 
nieruchomości, Aranżowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, Pomoc w nabywaniu nieruchomości lub udzia-
łów w nieruchomościach, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komer-
cyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usłu-
gi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Wyceny finanso-
we nieruchomości z prawem własności nieograniczonej, 
Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierża-
wy nieruchomości, Dzierżawa mienia, Dzierżawa majątku 
nieruchomego, Dzierżawa majątku nieruchomego z pra-
wem własności nieograniczonej, Usługi zarządzania mająt-
kiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wyce-
na majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarzą-
dzanie mieniem, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości należą-
cych do przedsiębiorstw, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Udostępnianie informacji doty-

czących nieruchomości, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
wyboru nieruchomości, Finansowanie kredytów hipotecz-
nych i sekurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne doty-
czące sposobów płatności, usług bankowych, usług zwią-
zanych z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczymi, 
Zarządzanie dokumentami i rejestrami finansowymi, Udzie-
lanie informacji w zakresie usług finansowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszyst-
kich wyżej wymienionych usług.

(210) 542634 (220) 2022 04 29
(731) Mastercard International Incorporated, Purchase, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard bezcenna niespodzianka

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Prace biurowe, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Badania biznesowe, 
Agencje informacji handlowej, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi porów-
nywania cen, Organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi doradcze w zakresie działalności 
handlowej, Badania rynkowe, Śledzenie, analiza, przewidy-
wanie i sporządzanie raportów dotyczących zachowań na-
bywczych posiadaczy kart płatniczych, Promocja sprzeda-
ży towarów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą na-
gród i inicjatyw motywacyjnych tworzonych w związku 
z używaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi i programami 
oferującymi nagrody, Pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, przemysłową i gospodarczą, Wycena 
gospodarcza, Usługi doradcze w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Opracowania marketingowe, Staty-
styczne informacje gospodarcze, Sporządzanie sprawoz-
dań rachunkowych, Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
usługi księgowe, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Usługi kreowania wizerunku (public relations), Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek pro-
mocyjnych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób 
trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Reklama usług transportowych, turystycznych, 
hoteli, zakwaterowania, żywności i posiłków, sportu, roz-
rywki i zwiedzania, Dostarczanie informacji odnośnie zaku-
pów towarów i usług online przez Internet i inne sieci kom-
puterowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Usługi związane ze sprawami finanso-
wymi, Działalność monetarna, Usługi związane z nierucho-
mościami, Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie infor-
macji finansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finanso-
we, a mianowicie usługi bankowe, usługi związane z karta-
mi kredytowymi, kartami debetowymi, kartami obciążenio-
wymi, usługi związane z kartami przedpłaconymi oferowa-
ne za pomocą kart z nagromadzoną wartością, elektronicz-
ne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie re-
gulowania i prezentacji rachunków, usługi w zakresie wy-
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płaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji 
czeków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi banko-
matowe, Usługi finansowe, a mianowicie uwierzytelnianie 
i rozliczanie transakcji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie 
gotówką, zbiorcze rozliczanie funduszy, rozliczanie fundu-
szy konsolidacyjnych, zbiorcze regulowanie sporów, infor-
macje finansowe w związku z repozytoriami danych oraz 
usługi udzielania informacji o profilach klientów oraz zwią-
zane z nimi usługi dotyczące przełączania, komutacji, bram, 
rozliczania / uzgadniania oraz przenoszenia środków pie-
niężnych w zakresie kart płatniczych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transak-
cji płatniczych, Usługi finansowe, a mianowicie usługi w za-
kresie wymiany wartości, mianowicie bezpieczne transak-
cje za pomocą elektronicznej gotówki oraz transmisja elek-
tronicznej gotówki przez publiczne sieci komputerowe 
w celu ułatwiania handlu elektronicznego, dostarczanie in-
formacji finansowych, mianowicie danych i raportów doty-
czących kart kredytowych i debetowych, elektroniczny 
transfer środków pieniężnych i usługi wymiany walut, usłu-
gi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem świadczone 
na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów konsumenc-
kich, Rozpowszechnianie informacji finansowych poprzez 
światową sieć komputerową, informacji finansowych przy-
gotowywanych przez komputery za pomocą sieci kompu-
terowych przystosowanych do bezpiecznego przesyłania 
informacji oraz doradztwo dotyczące wszystkich wyżej wy-
mienionych usług, Świadczenie usług finansowych w celu 
wsparcia usług sprzedaży świadczonych poprzez przeno-
śne środki łączności, mianowicie usługi w zakresie płatności 
przez urządzenia bezprzewodowe, Świadczenie usług fi-
nansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świadczonych 
online, przez sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finan-
sowe, Usługi bankowe i kredytowe, Usługi dostępu do usług 
bankowych, płatniczych, kredytowych, debetowych, ob-
ciążeniowych, wypłat gotówki, zdeponowanych środków 
w formie przedpłat, Usługi weryfikacji czeków, Realizacja 
transakcji finansowych, zarówno online przez komputero-
wą bazę danych lub przez telekomunikację, jak i w punkcie 
sprzedaży, Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych 
dokonywanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem 
bankomatów, Udostępnianie szczegółów dotyczących 
sald, umożliwianie składania depozytów i podejmowania 
pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem bankoma-
tów, Usługi rozliczania i autoryzacji finansowych w związku 
z przeprowadzaniem transakcji płatności finansowych, 
Usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, Emisja i wy-
kup czeków podróżnych i bonów podróżnych, Usługi uwie-
rzytelniania płatników, Weryfikacja informacji finansowych, 
Utrzymywanie dokumentacji finansowej, Usługi w zakresie 
płatności zdalnych, Usługi związane z elektronicznymi 
portmonetkami (cyfrowymi portfelami) z nagromadzoną 
wartością, elektroniczne usługi płatnicze z nagromadzoną 
wartością oraz usługi w zakresie zatwierdzania i rozliczania 
transakcji z nagromadzoną wartością, Świadczenie usług 
debetowych i kredytowych za pośrednictwem urządzeń 
do identyfikacji radiowej (transponderów), Świadczenie 
usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem urzą-
dzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, Świadcze-
nie usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży 
świadczonych poprzez przenośne środki łączności, w tym 
usługi w zakresie płatności przez urządzenia bezprzewodo-
we, Przetwarzanie transakcji kredytowych i debetowych 
poprzez telefon i łącza telekomunikacyjne, Świadczenie 
usług finansowych w celu wsparcia usług sprzedaży świad-
czonych online, przez sieci lub inne środki elektroniczne 
przy wykorzystaniu informacji elektronicznie przetworzo-

nych do postaci cyfrowej, Usługi w zakresie wymiany środ-
ków wartościowych, mianowicie bezpieczna wymiana 
środków wartościowych, w tym elektronicznej gotówki, 
przez sieci komputerowe dostępne za pomocą kart elek-
tronicznych, Usługi płatności rachunków świadczone 
za pośrednictwem witryn internetowych, Bankowość onli-
ne, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Usłu-
gi finansowe, mianowicie udostępnianie przenośnych płat-
ności bezstykowych u sprzedawców detalicznych, online 
oraz w punktach sprzedaży hurtowej, Usługi finansowe, 
mianowicie udostępnianie cyfrowego portfela opartego 
na technologii przetwarzania w chmurze, w którym zapisy-
wana jest informacja o koncie klienta, aby uzyskać dostęp 
do kuponów, bonów, talonów, kodów rabatowych i raba-
tów u sprzedawców oraz aby otrzymywać nagrody lojalno-
ściowe lub pieniężne, które mogą być zapisane na koncie 
klienta poprzez system zwrotu wydatków, Usługi dotyczą-
ce nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, Inwestycje dotyczące nieru-
chomości, Usługi ubezpieczania nieruchomości, Ubezpie-
czenia dla właścicieli nieruchomości, Usługi ubezpieczenio-
we dotyczące mienia, Finansowanie nieruchomości, Dzia-
łalność w zakresie pośrednictwa w branży nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nierucho-
mego, Usługi agencji nieruchomości, Szacowanie nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Udzielanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości 
lub usług developerskich, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
mienia nieruchomego i budynków, Usługi finansowania 
zakupu nieruchomości, Ustalanie umów pożyczki i kredy-
tów pod zastaw nieruchomości, Ustalanie współwłasności 
nieruchomości, Aranżowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, Pomoc w nabywaniu nieruchomości lub udzia-
łów w nieruchomościach, Inwestycje kapitałowe w nieru-
chomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komer-
cyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usłu-
gi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Wyceny finanso-
we nieruchomości z prawem własności nieograniczonej, 
Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie dzierża-
wy nieruchomości, Dzierżawa mienia, Dzierżawa majątku 
nieruchomego, Dzierżawa majątku nieruchomego z pra-
wem własności nieograniczonej, Usługi zarządzania mająt-
kiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wyce-
na majątku, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarzą-
dzanie mieniem, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości należą-
cych do przedsiębiorstw, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Udostępnianie informacji doty-
czących nieruchomości, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
wyboru nieruchomości, Finansowanie kredytów hipotecz-
nych i sekurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne doty-
czące sposobów płatności, usług bankowych, usług zwią-
zanych z kartami kredytowymi, debetowymi i płatniczymi, 
Zarządzanie dokumentami i rejestrami finansowymi, Udzie-
lanie informacji w zakresie usług finansowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszyst-
kich wyżej wymienionych usług.
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(210) 542784 (220) 2022 05 06
(731) VACO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 1 Insektycydy, Nawozy do użyźniania gleby, 
3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki 
sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, Kosmetyki, 5 Środki ochrony 
roślin, Środki do tępienia larw, Laseczki siarkowe do dezyn-
fekcji, Papier przeciw molom, Lepy na muchy, Środki do tę-
pienia much, Preparaty do tępienia myszy, Środki do od-
straszania ptaków, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
Preparaty przeciwpasożytnicze, Środki przeciw robactwu, 
Trutki na szczury, Preparaty służące do niszczenia chwastów 
i robactwa, Środki owadobójcze, Środki przeciw molom, 
Środki odstraszające insekty, Środki grzybobójcze, Środki 
przeciw gryzoniom, Produkty farmaceutyczne i weteryna-
ryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środ-
ki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, 
Herbicydy, Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Środki 
bakteriobójcze, Preparaty do tępienia szkodników, paso-
żytów i insektów, Pestycydy, Insektycydy, Środki odstrasza-
jące szkodniki, pasożyty i insekty, Preparaty do sterylizacji 
gleby, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumen-
ty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne 
implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
Plastry terapeutyczne, Okłady, 37 Usługi w zakresie: ochro-
ny przed szkodnikami upraw rolnych, płodów rolnych, po-
mieszczeń i obiektów oraz zwalczania wszelkich szkodni-
ków w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych, 
w pomieszczeniach i obiektach, Sprzątanie i czyszczenie 
obiektów i magazynów.

(210) 542863 (220) 2022 05 10
(731) BOJKO IRENA ORLLO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ORLLO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia techniką domową i budynkową, Urządzenia do zdalne-
go sterowania, sygnalizacji i kontroli dla maszyn i urządzeń 
domowych i kuchennych, Zapisywane i niezapisywane no-
śniki danych do odczytu maszynowego dla urządzeń go-
spodarstwa domowego, Sprzęt do przetwarzania danych 
i telekomunikacji oraz programy do przetwarzania danych 
służące do sterowania i obsługi urządzeń gospodarstwa 
domowego, Części wszystkich wyżej wymienionych towa-
rów, ujęte w klasie 9, Sterowniki do obsługi budynku i trans-
misji sygnałów, składające się głównie z układów scalonych, 
komputerów, oprogramowania komputerowego, sprzętu 
do przetwarzania danych, sprzętu do przetwarzania danych, 
przekaźników elektrycznych, sprzętu do zdalnego sterowa-
nia, Elektroniczne systemy zabezpieczeń i kontroli dla do-
mów i małych firm, Konsole LCD i klawiatury LED do progra-
mowania monitorów bezpieczeństwa, lamp, urządzeń oraz 
systemów centralnego ogrzewania i klimatyzacji, Moduły 
sterujące do podłączania lamp, Energooszczędne moduły 
sterujące do łączenia systemów centralnego ogrzewania 
i klimatyzacji, Czujki ruchu, kontaktrony drzwiowe i okienne, 
czujki ciepła i dymu, a także kontaktrony rurowe i podłogo-
we do wykrywania włamania, pożaru, zamarzniętych rur 
i przedostawania się wody, Czujniki do ochrony prywatności, 
Urządzenia sterujące/wskaźniki zdalne do odbioru, przetwa-
rzania, przechowywania i przesyłania informacji, Urządzenia 
sygnalizacyjne, Bezprzewodowe odbiorniki i nadajniki bez-
pieczeństwa do zastosowań w nagłych wypadkach me-
dycznych, w sytuacjach paniki lub zagrożenia, Urządzenia 
sterujące dla stref bezpieczeństwa i temperatury, Sterowniki 
do systemów tryskaczowych, ogrzewania podłogowego, 
pomp basenowych, saun i łaźni, Kamery bezpieczeństwa 
do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych z elektronicz-
nym dzwonkiem do drzwi, czujnikiem ruchu, dwukierunko-
wym sygnałem dźwiękowym i noktowizorem na podczer-
wień, Kamery, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamery 
internetowe, Kamery szybkoobrotowe, Kamery aktywowane 
ruchem, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia do zdalne-
go sterowania, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia 
do przesyłania obrazów, Systemy do automatyzacji domów 
i innych budynków składające się z bezprzewodowych i sta-
cjonarnych sterowników, urządzeń sterujących i oprogramo-
wania do oświetlenia, bezpieczeństwa i innych zastosowań 
związanych z monitorowaniem i sterowaniem, Urządzenia 
GPS, oprogramowania do urządzeń GPS.

(210) 542878 (220) 2022 05 10
(731) Nikon-Essilor Co., Ltd., Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) ACURASEE
(510), (511) 9 Okulary, Soczewki do okularów.

(210) 542892 (220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ADALOR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 542894 (220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
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(540) (znak słowny)
(540) TICANDO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 542900 (220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) LEGREX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 542903 (220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) MOREME
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 542904 (220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) GRELO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi.

(210) 542922 (220) 2022 05 11
(731) ACEAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich - zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, 37 Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, Instalowanie i naprawa telefonów, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 Instalacja, ak-
tualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfiguro-
wanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, In-
stalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompu-
terowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów 
komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzy-
manie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, na-
prawa i serwis oprogramowania komputerowego, Badania 
techniczne, Badania techniczne dotyczące komputerów, Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
techniczne związane z programowaniem komputerów, Do-

radztwo specjalistyczne związane z programowaniem kom-
puterowym, Programowanie komputerów, Programowanie 
komputerów i konserwacja programów komputerowych, 
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzi-
nie analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze 
dotyczące analizy systemów komputerowych, Badania 
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i opracowywania oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogra-
mowania komputerowego, Dostarczanie informacji związa-
nych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
Projektowanie systemów komputerowych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wypożyczanie i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Kon-
wersja danych i programów komputerowych inna niż kon-
wersja fizyczna, Konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, Aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z konserwacją oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Naprawa jako konserwacja, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie serwe-
rów WWW, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting 
stron internetowych w Internecie, Hosting stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych 
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputero-
wych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting stron 
internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie projektów technicznych, Udostępnianie wyszukiwarek 
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej.

(210) 542926 (220) 2022 05 11
(731) CZARNECKI DANIEL, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V500 systems
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(531) 26.05.01, 26.05.12, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Kodowane programy, Programy komputero-
we nagrane, Komputerowe programy operacyjne, Kompu-
terowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Opro-
gramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie 
związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszyno-
wym, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy da-
nych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie inte-
raktywne bazy danych, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputero-
we umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe opro-
gramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie 
do pracy zespołowej [groupware], Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramo-
wanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do automatyzacji dokumentów, Oprogramowanie do auto-
matycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD], 
Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie 
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 
w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie serwerów 
w chmurze, Oprogramowanie do pobrania do przetwarza-
nia w chmurze, Oprogramowanie do monitorowania sieci 
w chmurze, Serwery w chmurze, Oprogramowanie użytko-
we do usług przetwarzania w chmurze, Platformy oprogra-
mowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogra-
mowania do współpracy - oprogramowanie, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy 
migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci 
komputerowych, Aplikacje biurowe i biznesowe, Interak-
tywne systemy komputerowe, Komputerowe systemy ope-
racyjne, Systemy operacyjne, Systemy przetwarzania da-
nych, Elektroniczne nośniki danych, Interaktywne urządze-
nia do transferu danych, Inteligentne bramy do analizy da-
nych w czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy do wstęp-
nego przetwarzania danych, Interfejsy magistrali danych, 
Oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarza-
nia tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania danych 
do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do przetwa-
rzania danych i obrazów do tworzenia modeli trójwymiaro-
wych, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji da-
nych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrzne-
go, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Programy 
do magazynowania danych, Programy do przetwarzania 
danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Progra-
my komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stoso-
wania w zarządzaniu bazami danych, Sieci do transmisji da-
nych, Serwery komputerowych baz danych, Sieci danych, 
Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, 
Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego do analizy, Oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego do monitoringu, Opro-
gramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finan-
sów, Oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki 
zdrowotnej, Oprogramowanie do uczenia maszynowego 
dla reklamy, Oprogramowanie do uczenia maszynowego, 
Programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach 
danych do odczytu maszynowego, Programy komputero-
we do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania 
muzyki, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do ana-
lizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monito-
ringu, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do opieki 
zdrowotnej, Oprogramowanie interaktywne oparte 

na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie komputerowe 
do integracji aplikacji i baz danych, Tokeny bezpieczeństwa 
jako urządzenia szyfrujące, Platformy edytowania zespoło-
wego w czasie rzeczywistym [RTCE] - oprogramowanie, 
Platformy oprogramowania komputerowego, 35 Pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, Skompute-
ryzowane zarządzanie danymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie nowych technologii, Automa-
tyczne przetwarzanie danych, Automatyczne przetwarza-
nie danych medycznych, Doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gro-
madzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, Kompilacja informacji i ich wprowa-
dzanie do komputerowych baz danych, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja kom-
puterowych baz danych, Kompilowanie i systematyzowanie 
informacji w bankach danych, Komputerowe przetwarzanie 
danych, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Prze-
twarzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwa-
rzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Usługi in-
formacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi prze-
twarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi 
przetwarzania danych - czynności biurowe, Usługi przetwa-
rzania danych w trybie online, Usługi wprowadzania da-
nych, Usługi w zakresie przetwarzania danych, Usługi zarzą-
dzania bazami danych, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Weryfikacja przetwarzania danych, 
Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Zarządzanie 
i kompilacja komputerowych baz danych, Doradztwo biz-
nesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo biz-
nesowe, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w zakresie administrowa-
nia działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, 38 Przydzielanie dostępu do kompu-
terowej bazy danych, Udostępnianie komputerowej bazy 
danych, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, 
Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem proto-
kołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodo-
wy transfer danych przez Internet, Cyfrowa transmisja da-
nych za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna transmisja 
danych, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna wy-
miana danych, Elektroniczne przesyłanie danych, Kompute-
rowe przesyłanie danych, Konsultacje w zakresie sieci prze-
syłu danych, Przesyłanie danych za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, Transfer cyfrowy danych, Transmisja 
danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Usługi 
bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, Usługi 
przesyłu danych, Usługi przesyłania danych komputero-
wych, Usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji 
danych, Usługi zdalnego dostępu do danych, Wymiana da-
nych elektronicznych, Wynajem czasu dostępu do serwera 
baz danych, Wynajem czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, 
Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach kompute-
rowych, 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie 
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Prowadze-
nie warsztatów, szkoleń, Szkolenia komputerowe, Szkolenia 
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia w dziedzi-
nie oprogramowania, Szkolenia w zakresie elektronicznego 
przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi progra-
mów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia z zakresu obsługi 
programów komputerowych, Edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Szkolenia 
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związane z przetwarzaniem danych, 42 Udostępnianie pro-
gramów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sie-
ciach danych, Chmura obliczeniowa, Instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Doradztwo 
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obli-
czeniowej, Programowanie oprogramowania operacyjnego 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostę-
pu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze, Usługi ochrony danych oparte na technologii 
przetwarzania w chmurze, Usługi w zakresie przechowywa-
nia danych elektronicznych w chmurze, Wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głę-
bokiego uczenia, Oprogramowanie komputerowe - aktuali-
zacja , Oprogramowanie komputerowe -projektowanie, 
Oprogramowanie komputerowe- wypożyczanie, Oprogra-
mowanie komputerowe- instalacje, Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputero-
wym, Utrzymanie oprogramowania komputerowego doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające 
komputer przed zagrożeniami, Usługi w zakresie testów 
bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego, Usługi programowania kompu-
terowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Analizowa-
nie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu 
ochrony danych, Badania w zakresie bezpieczeństwa, Udo-
stępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych środo-
wisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie przecho-
wywania plików elektronicznych w chmurze, Usługi migracji 
danych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowa-
nie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodo-
wych, Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunika-
cyjnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN), Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego 
do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie i plano-
wanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie 
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Infrastruktura 
jako usługa (IaaS), Usługi w zakresie zabezpieczania danych 
[zapory], Systemy komputerowe- analizy, Doradztwo tech-
niczne w zakresie przetwarzania danych, Dekodowanie da-
nych, Doradztwo w zakresie komputerowych programów 
baz danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarza-
nia danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opra-

cowywaniem programów komputerowych baz danych, 
Hosting komputerowych baz danych, Hosting skomputery-
zowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Instalacja 
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, Instala-
cja i konserwacja oprogramowania baz danych, Kompilacja 
programów do przetwarzania danych, Opracowywanie, ak-
tualizacja i konserwacja systemów oprogramowania kom-
puterowego i baz danych, Opracowywanie systemów prze-
twarzania danych, Opracowywanie systemów przechowy-
wania danych, Pisanie programów do przetwarzania da-
nych, Programowanie komputerowe w zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, Programowanie 
oprogramowania do importowania danych i zarządzania 
nimi, Programowanie oprogramowania do zarządzania ba-
zami danych, Projektowanie i opracowywanie programów 
komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyprowadzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do od-
czytu, transmisji i organizowania danych, Testowanie syste-
mów elektronicznego przetwarzania danych, Elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, Transfer danych do-
kumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, 
Usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, 
Usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, Pra-
ce badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie baz danych, Opracowywanie i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego do baz danych, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowa-
nie i opracowywanie baz danych, Usługi związane z opraco-
wywaniem baz danych, Usługi oprogramowania jako usługi 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszyno-
wego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, 
Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
w zakresie sztucznej inteligencji, Konsultacje technologicz-
ne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo w dzie-
dzinie integracji systemów komputerowych, Usługi w zakre-
sie integracji systemów komputerowych, Certyfikacja da-
nych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], 
Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blo-
kowego [blockchain], Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], 
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Platforma jako usługa [PaaS], Opracowywanie platform 
komputerowych, Hosting platform w Internecie, Hosting 
aplikacji interaktywnych, Hosting i wynajmowanie prze-
strzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści online, Hosting infrastruktury sieciowej onli-
ne na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interak-
tywnych dyskusji, Hosting przestrzeni pamięciowej w Inter-
necie, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramo-
wania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as 
a Service], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mia-
nowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowe-
go na rzecz osób trzecich.

(210) 542998 (220) 2022 05 12
(731) PATEREK JULITA, KACPRZAK ROMAN RADMIR 

KACPRZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA, Radom
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK DESIGN

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Nogi do mebli, Meble i akcesoria meblowe 
do wyposażenia domu.

(210) 543000 (220) 2022 05 12
(731) KOSMOPELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrodzień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMOPELL

(531) 29.01.13, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra i imitacja skóry, Skóra wtórna, Wypra-
wione skóry, Skóra garbowana, Skóra wegańska, Skóra węża, 
Imitacje skóry, Skóra syntetyczna, Skóra kozia, Skóry bydlęce, 
Skóra bydlęca, Sztuczna skóra, Opaski skórzane, Skórzane 
smycze, Walizki skórzane, Portfele skórzane, Sakiewki skó-
rzane, Etykiety skórzane, Sznurówki skórzane, Sznury skó-
rzane, Skórzane sznurowadła, Skórzane torebki, Portmonetki 
skórzane, Materiał skórzany, Krupony [części skór], Pudełka 
ze skóry, Skóra na buty, Skóra na uprzęże, Teczki ze skóry, 
Moleskin [imitacja skóry], Nici ze skóry, Ćwieki ze skóry, Skóra 
na meble, Skóra z poliuretanu, Skórzane nici skręcone, Skó-
rzane walizki podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Pudeł-
ka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Etui z imitacji skóry, Uprząż 
wykonana ze skóry, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wy-
prawionej, Torby wykonane ze skóry, Paski z imitacji skóry, 
Aktówki wykonane ze skóry, Zawory, wentyle ze skóry, Torby 
z imitacji skóry, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona, Skó-
ra surowa lub półprzetworzona, Torebki wykonane ze skóry, 
Obrobione lub półobrobione skóry, Skórzane etui na karty, 
Skórzane aktówki na dokumenty, Okładziny do mebli ze skó-
ry, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Skórzane pasy 
na ramię, Wyroby rymarskie ze skóry, Torby i portfele skórza-
ne, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Za-
wieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, Płaty imitacji skóry do użytku 
w produkcji, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Etykiety 
naszywane ze skóry do ubrań, Skóra wyprawiona w cien-
kie arkusze do użytku w produkcji, 35 Promocja sprzedaży, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlo-
we, Informacja marketingowa, Informacja handlowa, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: skóra i imitacja skóry, skóra wtórna, wyprawione 
skóry, skóra garbowana, skóra wegańska, skóra węża, imita-
cje skóry, skóra syntetyczna, skóra kozia, skóry bydlęce, skóra 
bydlęca, sztuczna skóra, opaski skórzane, skórzane smycze, 
walizki skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane, ety-
kiety skórzane, sznurówki skórzane, sznury skórzane, skó-
rzane sznurowadła, skórzane torebki, portmonetki skórzane, 

materiał skórzany, krupony [części skór], pudełka ze skóry, 
skóra na buty, skóra na uprzęże, teczki ze skóry, moleskin 
[imitacja skóry], nici ze skóry, ćwieki ze skóry, skóra na meble, 
skóra z poliuretanu, skórzane nici skręcone, skórzane waliz-
ki podróżne, aktówki [wyroby skórzane], pudełka ze skóry 
lub ze skóry wtórnej, etui z imitacji skóry, uprząż wykonana 
ze skóry, pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 
torby wykonane ze skóry, paski z imitacji skóry, aktówki wy-
konane ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, torby z imitacji 
skóry, skóra nieobrobiona lub półobrobiona, skóra surowa 
lub półprzetworzona, torebki wykonane ze skóry, obrobio-
ne lub półobrobione skóry, skórzane etui na karty, skórzane 
aktówki na dokumenty, okładziny do mebli ze skóry, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], skórzane pasy na ramię, wyro-
by rymarskie ze skóry, torby i portfele skórzane, imitacje skó-
ry sprzedawane w ilościach hurtowych, zawieszki, etykiety 
na bagaż [wyroby ze skóry], wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli, płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, skóra 
kozia inna niż do czyszczenia, etykiety naszywane ze skóry 
do ubrań, Skóra wprawiona w cienkie arkusze do użytku 
w produkcji.

(210) 543005 (220) 2022 05 13
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Ayurveda Skin Yoga
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała oraz kosmetyki 
do kąpieli i mycia ciała.

(210) 543007 (220) 2022 05 13
(731) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FASTILAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Leki dla ludzi, Leki ziołowe, Leki wzmacniające, Leki prze-
ciwgorączkowe, Leki do wszczepiania, Witaminy, Mineralne 
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Diete-
tyczne środki spożywcze, Substancje dietetyczne, Prepara-
ty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty 
lecznicze, Środki bakteriobójcze i preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, bakte-
riobójcze, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, 
Produkty biotechnologiczne do użytku medycznego, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty prze-
ciwtrądzikowe, Środki i materiały dentystyczne, Płyny farma-
ceutyczne, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Preparaty weterynaryjne, Produkty chemiczne do celów me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczni-
czych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła, 
napary lecznicze, Produkty kosmetyczne o działaniu lecz-
niczym, Materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, Implanty 
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Aerozole chło-
dzące do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, Balsamy do użytku medycznego, Biologiczne 
kultury tkankowe do celów medycznych, Chusteczki do ce-
lów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów me-
dycznych, Gąbka do ran, Kompresy, Plastry samoprzylepne, 
Plastry do celów medycznych, Plastry terapeutyczne, Kremy 
lecznicze do ochrony skóry, Witaminy i preparaty witamino-
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we, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wita-
miny i mikroelementy, Suplementy żywnościowe, Żywność 
dla diabetyków, Suplementy mineralne do żywności, Diete-
tyczne dodatki do żywności, Lecznicze dodatki do żywno-
ści, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Suplementy żywnościo-
we w postaci proszku, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, Dietetyczne preparaty żyw-
nościowe przystosowane do celów medycznych, Produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Suple-
menty diety dla ludzi, 10 Wyroby medyczne, mianowicie 
aparaty i instrumenty medyczne, Rozpylacze do aerozoli 
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów me-
dycznych, Aplikatory pigułek, Aplikatory bandaży, Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory 
do preparatów antybakteryjnych, Implanty chirurgiczne 
składające się ze sztucznych materiałów, Bransolety do ce-
lów medycznych, Ręczne spraye do celów medycznych, 
Spraye [aerozole] do celów medycznych, Inhalatory, Inha-
latory tlenowe do celów medycznych, Bandaże elastyczne, 
Bandaże gipsowe, Butelki dla niemowląt, Smoczki do bute-
lek dla niemowląt, Gorsety do celów leczniczych, Gryzaki dla 
ząbkujących dzieci, Igły co celów medycznych, Inkubatory 
dla noworodków, Inkubatory medyczne, Irygatory do celów 
medycznych, Irygatory do wstrzykiwań, Butelki do karmie-
nia dzieci i niemowląt, Kompresory stosowane w chirurgii, 
Lekarskie przyborniki, Łyżki do leków, Pojemniki do apliko-
wania leków, Nici chirurgiczne, Opaski gipsowe, Opaski pod-
trzymujące, Opaski usztywniające stawy, Opaski, bandaże 
przepuklinowe, Poduszki do celów leczniczych, Przyborniki 
na instrumenty chirurgiczne, Przyborniki dla chirurgów i le-
karzy innych specjalności, Rozpylacze do celów leczniczych, 
Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, Smoczki dziecię-
ce, Strzykawki do celów medycznych, Strzykawki do cewki 
moczowej, Strzykawki do użytku medycznego, Strzykawki 
do zastrzyków, Strzykawki domaciczne, Strzykawki dopo-
chwowe, Strzykawki podskórne, Szczoteczki do czyszczenia 
języka, Szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, Środki an-
tykoncepcyjne niechemiczne, Termoelektryczne kompresy 
stosowane w chirurgii, Termometry do celów medycznych, 
Zamknięcia do butelek do karmienia, Igły do zszywania, Ma-
teriały do zszywania, Okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 543017 (220) 2022 05 14
(731) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sopla The soul of place

(531) 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi 
księgowe, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Wy-
konywanie analizy kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi 
kadrowo-płacowej, 36 Usługi agencji nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Administrowanie domami czynszowymi, 

Wynajem mieszkań i powierzchni biurowych, Wykonywa-
nie analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb 
rozrachunkowych, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi 
stolarskie, Usługi porządkowania domów, Usługi porządko-
wania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii elektrycznej.

(210) 543018 (220) 2022 05 14
(731) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.06
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi 
księgowe, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Wy-
konywanie analizy kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi 
kadrowo-płacowej, 36 Usługi agencji nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Administrowanie domami czynszowymi, 
Wynajem mieszkań i powierzchni biurowych, Wykonywa-
nie analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb 
rozrachunkowych, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi 
stolarskie, Usługi porządkowania domów, Usługi porządko-
wania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii elektrycznej.

(210) 543019 (220) 2022 05 14
(731) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sopla The soul of place
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi 
księgowe, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Wy-
konywanie analizy kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi 
kadrowo-płacowej, 36 Usługi agencji nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Administrowanie domami czynszowymi, 
Wynajem mieszkań i powierzchni biurowych, Wykonywa-
nie analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb 
rozrachunkowych, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi 
stolarskie, Usługi porządkowania domów, Usługi porządko-
wania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii elektrycznej.

(210) 543020 (220) 2022 05 14
(731) SOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sopla
(510), (511) 35 Prace biurowe, Usługi sekretarskie, Usługi 
księgowe, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Wy-
konywanie analizy kosztów, Fakturowanie, Usługi obsługi 
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kadrowo-płacowej, 36 Usługi agencji nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomości, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Administrowanie domami czynszowymi, 
Wynajem mieszkań i powierzchni biurowych, Wykonywa-
nie analiz finansowych, Usługi bankowości hipotecznej, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Usługi finansowych izb 
rozrachunkowych, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi 
stolarskie, Usługi porządkowania domów, Usługi porządko-
wania zieleni, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii elektrycznej.

(210) 543033 (220) 2022 05 16
(731) COMPETENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS COMPETENCE SOLUTIONS INTELLIGENT 

RECRUITMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia 
tymczasowego, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu 
na czas określony, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrud-
nienia, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Znajdowanie 
zatrudnienia dla personelu, Usługi w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla stażystów, Usługi w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla niań, Znajdowanie zatrudnienia dla perso-
nelu zajmującego się projektowaniem, Usługi w zakresie re-
zerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, 
Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finan-
sowych, Usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia doty-
czące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, 
Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Dostarcza-
nie danych dotyczących działalności gospodarczej, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie odnoszące się 
do metod sprzedaży, Administrowanie dotyczące marketin-
gu, Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Promowanie działalności gospodarczej, Publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Usługi promocyjne, Analizy gospodarcze, Ana-
lizy kosztów, Analiza cen, Analizy biznesowe rynków, Anali-
zy funkcjonowania firm, Analizy badań rynkowych, Analizy 
kosztów i korzyści, Analizy i raporty statystyczne, Prognozy 
i analizy ekonomiczne, Analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, Przygotowanie prezen-
tacji do celów handlowych, Przygotowywanie prezentacji 
do celów działalności gospodarczej.

(210) 543036 (220) 2022 05 16
(731) KOWALSKI MARIUSZ, Otwock

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Knight Riders LE MC

(531) 23.05.05, 03.07.17, 27.05.01, 26.02.07, 26.02.18, 29.01.14, 
26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania klubów mo-
tocyklowych, usługi świadczone przez kluby motocyklowe.

(210) 543037 (220) 2022 05 13
(731) SĄSIADEK CZESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ST PARTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych.

(210) 543052 (220) 2022 05 16
(731) EDUTECH EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, Urządzenia audio-
wizualne i fotograficzne, Audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, Słuchawki 
do gier z wirtualną rzeczywistością i rzeczywistością rozsze-
rzoną, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie fir-
mowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie 
sensoryczne, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramo-
wanie biometryczne, Oprogramowanie systemowe, Opro-
gramowanie gier elektronicznych, Oprogramowanie 
do smartfonów, Oprogramowanie gier interaktywnych, 
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Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, 
Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzo-
nej, Ładowarki sieciowe, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Akumulatory do projektorów, Akumulatory zapłonowe, 
Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Symulatory ruchu 
do wirtualnej rzeczywistości, Zestawy na głowę do rzeczy-
wistości wirtualnej, Oprogramowanie do gier z rzeczywisto-
ścią rozszerzoną, 35 Prowadzenie punktów informacji i po-
rad konsumenckich, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży, Badania biznesowe, Badania rynkowe, 
Badania opinii publicznej, Usługi zbierania opinii-sondaże, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub 
reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Kreowanie firm, usług i towa-
rów, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: słuchawki do gier z wirtu-
alną rzeczywistością i rzeczywistością rozszerzoną, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia audiowizualne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia audiowi-
zualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: audiowizualne urządzenia dy-
daktyczne [do nauczania], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia technolo-
gii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: oprogramowanie kompilujące, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie firmowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: oprogramowanie sensoryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oprogramowanie interaktywne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie biometryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie systemowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie gier elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oprogramowanie do smartfonów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie gier interaktywnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzo-
nej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: słuchawki do gier z wirtualną rzeczywi-
stością, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia audiowizualne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: urządzenia technolo-
gii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-

pującymi produktami: oprogramowanie kompilujące, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie firmowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: opro-
gramowanie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
sensoryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie interaktyw-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie biometryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie systemowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: opro-
gramowanie gier elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie do smartfonów, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
gier interaktywnych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ładowarki sieciowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: zasi-
lacze przenośne (akumulatory), Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: akumulatory do pro-
jektorów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: akumulatory zapłonowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt 
z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: symulatory 
ruchu do wirtualnej rzeczywistości, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zestawy 
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: słuchaw-
ki do gier z wirtualną rzeczywistością, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
audiowizualne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia audiowizualne i fotogra-
ficzne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: opro-
gramowanie kompilujące, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: oprogramowanie firmowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie edukacyjne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie sensoryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie interaktyw-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie biometryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie systemowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie gier elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: oprogramowanie do smartfonów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
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oprogramowanie gier interaktywnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: opro-
gramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: ładowarki sieciowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: zasilacze przenośne (aku-
mulatory), Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: akumulatory do projektorów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: symula-
tory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zestawy 
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, 37 Usługi insta-
lacyjne następujących produktów: słuchawki do gier z wirtu-
alną rzeczywistością i rzeczywistością rozszerzoną, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: urządzenia audiowi-
zualne, Usługi instalacyjne następujących produktów: urzą-
dzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi instalacyjne na-
stępujących produktów: audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne [do nauczania], Usługi instalacyjne następujących 
produktów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, Usługi instalacyjne następujących produktów: urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, Usługi instalacyjne następujących pro-
duktów: oprogramowanie kompilujące, Usługi instalacyjne 
następujących produktów: oprogramowanie firmowe, Usłu-
gi instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie 
edukacyjne, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
oprogramowanie sensoryczne, Usługi instalacyjne następu-
jących produktów: oprogramowanie interaktywne, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie 
biometryczne, Usługi instalacyjne następujących produk-
tów: oprogramowanie systemowe, Usługi instalacyjne nastę-
pujących produktów: oprogramowanie gier elektronicznych, 
Usługi instalacyjne następujących produktów: oprogramo-
wanie do smartfonów, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: oprogramowanie gier interaktywnych, Usługi 
instalacyjne następujących produktów: oprogramowanie 
rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Usługi instalacyjne na-
stępujących produktów: oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do symulacji, Usługi instalacyjne następujących 
produktów: oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: urządzenia audiowizualne, Na-
prawy i prace konserwacyjne związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Naprawy 
i prace konserwacyjne związane z następującymi produkta-
mi: oprogramowanie kompilujące, Naprawy i prace konser-
wacyjne związane z następującymi produktami: oprogramo-
wanie firmowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie edukacyjne, 

Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: oprogramowanie sensoryczne, Naprawy i pra-
ce konserwacyjne związane z następującymi produktami: 
oprogramowanie interaktywne, Naprawy i prace konser-
wacyjne związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie biometryczne, Naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie 
systemowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie gier elek-
tronicznych, Naprawy i prace konserwacyjne związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie do smart-
fonów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z nastę-
pującymi produktami: oprogramowanie gier interaktyw-
nych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następu-
jącymi produktami: oprogramowanie rzeczywistości wirtu-
alnej do edukacji, Naprawy i prace konserwacyjne związa-
ne z następującymi produktami: oprogramowanie rzeczy-
wistości wirtualnej do symulacji, Naprawy i prace konser-
wacyjne związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, 
41 Szkolenia komputerowe, Skomputeryzowane szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dotyczące 
elektroniki, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w dziedzinie 
oprogramowania, Szkolenia związane ze sprzętem kompu-
terowym, Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowa-
nych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szko-
lenia w zakresie programowania komputerów, Szkolenia 
w zakresie technik komputerowych, Szkolenia w zakresie 
projektowania pamięci komputerowych, Szkolenia w zakre-
sie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia 
w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, Usługi 
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-
line z sieci komputerowej, 42 Konfiguracja sprzętu kompu-
terowego za pomocą oprogramowania, Instalacja oprogra-
mowania sprzętowego, Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Aktualizowanie programów komputero-
wych na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie stron interne-
towych, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja i dostoso-
wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konser-
wacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Konfiguracja komputerowego oprogramowania 
sprzętowego, Konfiguracja oprogramowania komputero-
wego, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
programów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktu-
alizacja] oprogramowania komputerowego, Pomoc w za-
kresie technologii informacyjnej, Opracowywanie oprogra-
mowania rzeczywistości wirtualnej rzeczywistości rozsze-
rzonej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
rzeczywistości wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej, Pro-
jektowanie i opracowywania oprogramowania do gier 
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rze-
czywistości i rzeczywistości rozszerzonej.

(210) 543072 (220) 2022 05 17
(731) KUTER MARCIN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUTER
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(531) 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 Altany [meble], Dopasowane pokrowce 
na meble, Duże wyściełane fotele, Elementy meblowe, Ele-
menty napinające, niemetalowe [napinacze], Fotele, Fotele 
biurowe, Fotele bujane, Fotele dopasowane do kształtu ciała 
[contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją masażu 
na siedząco, Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane 
z odchylanym oparciem, Fotele rozkładane z podnóżkiem, 
Fotele sako, Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym 
oparciem i podparciem dla nóg [meble], Hybrydowe łóżka 
stanowiące łóżka wodne o miękkich brzegach [inne niż 
do użytku medycznego], Kanapo-tapczany, Kanapy, Kanapy 
rozkładane, Klękosiady [stołki-klęczniki], Kosze do spania dla 
niemowląt, Krzesła, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła, fotele 
z ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, Krzesła na jed-
nej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła sako, Krzesła składane, 
Krzesła stołowe, Krzesła obrotowe, Ławki, Ławostoły, Ławy 
[meble], Ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, Leża-
ki, Łóżeczka dla dzieci, Łóżka, Łóżka dziecięce, Łóżka futono-
we [meble], Łóżka drewniane, Łóżka piętrowe, Łóżka sako, 
Łóżka składane, Łóżka zawierające materace z wkładem sprę-
żynowym, Łóżka zawierające stelaże do tapczanów, Łóżka 
ze schowkiem [szufladami], Łóżka wodne nie do celów lecz-
niczych, Łóżka przenośne, Małe dwuosobowe kanapy, Mate-
race, Materace dmuchane, Materace [inne niż materace po-
łożnicze], Materace łóżkowe, Materace piankowe, Materace 
puchowe z pierzem [piernaty], Materace sprężynowe, Mate-
race z lateksu, Materace wykonane z elastycznego drewna, 
Maty dla dzieci do spania, Maty do drzemki [poduszki lub 
materace], Maty do kojców dziecięcych, Maty do spania, Me-
ble, Meble do oranżerii, Meble do siedzenia, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble ogrodowe, Meble 
ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [patio], Meble ogro-
dowe wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykonane 
z drewna, Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe 
z tworzyw sztucznych, Meble przystosowane do użytku 
na zewnątrz, Meble rattanowe, Meble sypialne, Meble tapi-
cerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wypoczynkowe, 
Meble zawierające łóżka, Nakładki na materace, Nakładki sie-
dzeniowe jako części mebli, Nakładki wierzchnie na matera-
ce, Nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, Nakrycia 
z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Narożniki 
[meble], Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Osprzęt niemetalowy 
do łóżek, Otomany, Paski elastyczne [części składowe sie-
dzeń sofy], Podgłówki, wałki, Podłokietniki, Podnóżki [tabore-
ty], Podstawy łóżek, Podstawy pod materace, Podstawy sto-
łów, Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki do podpiera-
nia głowy, Poduszki do podpierania pleców, nie do celów 
medycznych, Poduszki na krzesła, Poduszki na siedzenia, Po-
duszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki (obicia), Poduszki 
ozdobne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Poduszki-
-podkładki na krzesła, Poduszki sako, Poduszki z wypełnie-
niem, Poduszki zapamiętujące kształt, Pokrycia ochronne 
na meble [uformowane], Pokrycia ochronne na meble [do-
pasowane], Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Pufy [me-
ble], Ramy do łóżek, Regulowane łóżka, Rozkładane fotele, 
Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Rozkładane kanapy, 
Rozkładane meble z obiciem, Ruchome ławki, Siedzenia dla 
dzieci, Siedzenia [meble], Siedzenia na podłogę, z oparciem, 
w stylu japońskim (zaisu), Sienniki, Składane łóżka, Sofy, Sofy 
rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Sprężynowa pod-
stawa materaca [box spring], Sprężyny do łóżek, Sprężyny 
stanowiące niemetalowe wyposażenie do tapicerki, Stelaże 
do łóżek, Stelaże tapczanów, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki 
przy kanapie, Stoliki z mozaiką, Stoły, Stoły łączone na stałe 

z siedzeniami [meble piknikowe], Stoły [meble], Stoły pikni-
kowe, Szezlongi, Taborety, Taborety ze schodkiem, Tapczany 
posiadające miejsce do przechowywania, Tapczany wykona-
ne z drewna, Tapczany wykonane z trzciny, Tapczany wyko-
nane z tworzyw sztucznych, Tapczany wykonane z wikliny, 
Wezgłowia, Wierzchnie nakładki na materace, Wodne łóżka, 
Wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, 
Wysokie siedzenia [meble], Zagłówki, Zagłówki do łóżek, Za-
główki [meble], Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, 
Zespoły sprężyn niemetalowe do poduszek, Zewnętrzne 
meble, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Zestawy me-
bli, Meble metalowe, Budki dla zwierząt domowych, Budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Donice 
drewniane w postaci skrzyń, Dozowniki do ręczników moco-
wane na stałe, Dozowniki papieru toaletowego, mocowane 
na stałe, niemetalowe, Drewniane parawany z dekoracyjną 
kratownicą, Drewniane ramki na zdjęcia, Drewniane ramy 
do obrazów, Drewniane skrzynie, Drzewa (Osłony -) niemeta-
lowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Dzieła sztuki ze słomy, Dzieła sztuki z bursztynu, 
Dzwonki wietrzne, Elementy wystroju wnętrz wykonane 
z tkanin [poduszki], Figurki z kości, Figurki z żywicy, Figury 
z tworzyw sztucznych, Huśtawki montowane na ganku, Ja-
pońskie poduszki na podłogę (zabuton), Karnisze, Kasetki, 
nie z metalu, Kojce, Kółka do zasłon, Kominki (Osłony do -), 
Kościane rzeźby, Kosze do przechowywania [meble], Kosze 
ozdobne wykonane z wikliny, Kosze ozdobne wykonane 
z drewna, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze z wikliny na kwiaty, 
Koszyki dla kotów, Koszyki dla psów, Kuranty wiatrowe [deko-
racja], Kufry [szafki], Kule ogrodowe, Kwietniki [meble], Łapa-
cze snów [dekoracje], Listwy do ram obrazów i zdjęć, Listwy 
profilowe do luster, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra 
[meble], Meble dla zwierząt domowych, Meble do wiwariów, 
Metalowe ramki do zdjęć, Metalowe ramy do obrazów, Me-
talowe wieszaki na kapelusze, Modele [ozdoby] wykonane 
z żywicy syntetycznej, Modele figurek [ozdoby] z syntetycz-
nej żywicy, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domo-
wych, Nogi do mebli, Obrazy (Ramy do -), Okolicznościowe 
stojaki na kwiaty, Oprawy do obrazów [ramy], Osłony komin-
kowe, Osłony ochronne z materiałów z tworzyw sztucznych 
na drzewa, Ozdobne lustra, Ozdobne rzeźby wykonane 
z gipsu, Ozdobne rzeźby wykonane z wosku, Ozdobne rzeź-
by wykonane z drewna, Ozdobne statuetki wykonane 
z drewna, Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem 
ozdób na drzewka, Ozdoby [posągi] zrobione z wosku, 
Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby 
stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby z tworzyw sztucz-
nych do artykułów spożywczych, Ozdoby z drewna na śro-
dek stołu, Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Parawany 
[meble], Passe-partout do fotografii, Plastry miodu [ramki], 
Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Poduszki dla zwierząt 
domowych, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki drewniane, Pojemniki wielofunkcyjne [niemetalo-
we i nie do użytku domowego lub kuchennego], Popiersia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Poroża, Po-
sążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posła-
nia dla zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na ro-
śliny, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Przenośne budy, 
Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Przewijaki dla 
niemowląt, Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Przylepne 
ozdoby z wosku na ściany, Ptaki wypchane, Pudełka do prze-
chowywania [z tworzyw sztucznych], Pudełka do przecho-
wywania [drewno], Pudełka do układania jedno na drugie 
[tworzywa sztuczne], Pudełka do układania jedno na drugie 
[drewniane], Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
Pudła do tapczanów, Pudła do przechowywania [meble], 
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Ramki do obrazków i zdjęć, Ramy, Ramy do luster, Rolety 
okienne, Rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, Rzeźby drew-
niane, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z kości, Rzeźby z tworzyw 
sztucznych, Rzeźby z wosku, Skrzynki i pudełka na zabawki, 
Skrzynki na listy niemetalowe, Słupki do drapania dla kotów, 
Słupki ogrodowe niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła sztu-
ki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, Stojaki na czasopisma, Stojaki na doniczki z kwiatami, 
Stojaki na głośniki [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki 
na parasole, Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki na wino [me-
ble], Szkatułki, Sznury do podwiązywania zasłon, Tace nieme-
talowe, Wachlarze, Wieszaki na rośliny, niemetalowe, Wiesza-
ki na torby, niemetalowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki stoją-
ce do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Wiszące kosze 
na kwiaty z materiałów niemetalowych, Wyroby artystyczne 
wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wy-
konane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, 
Wyroby artystyczne wykonane z wosku, Żaluzje do wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Zasłony bam-
busowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zwierzęta wy-
pchane, 24 Koce jedwabne, Koce na kanapę, Koce wełniane, 
Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Materiały do tapicerki, 
Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju 
wnętrz], Materiały tkane do foteli, Materiały tkane do mebli, 
Materiały tkane do poduszek, Materiały tkane jako elementy 
wyposażenia wnętrz, Narzuty, Mieszane materiały tekstylne, 
Narzuty na futony, Narzuty na łóżka, Narzuty ochronne 
na meble z materiałów tekstylnych, Narzuty ochronne 
na meble ogrodowe, Narzuty pikowane, Narzuty (pokrowce 
na meble), Narzuty trykotowe, Nietkane artykuły tekstylne, 
Obrusy, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, 
Ognioodporne tkaniny obiciowe, Oparcia krzeseł [artykuły 
tekstylne], Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Ozdobne 
poszewki na poduszki, Podkłady na łóżko, Pokrowce i narzu-
ty na meble, Pokrowce na fotele sako, Pokrowce na kanapy, 
Pokrowce na krzesła, Pokrowce na meble z tkanin niewypro-
filowane, Pokrowce na poduszki, Pokrowce ochronne na sie-
dzenia mebli, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych 
(niedopasowane), Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Po-
krycia na meble (nieprofilowane), Pokrycia na meble z tkanin, 
Pokrycia tekstylne i z tworzyw sztucznych na meble (nieufor-
mowane), Pokrycie na materace, Poszewki na kołdry, Poszew-
ki na poduszki, Poszwy na kołdry, Poszwy na poduszki, Po-
wlekane tkane materiały tekstylne, Profilowane prześciera-
dła, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Przykrycia na łóżko pi-
kowane, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia do sypialni, 
Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylne maty na stół, 
Tekstylne pokrowce ochronne na meble, Tekstylne poszwy 
na kołdry, Tkaniny, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny 
do pokrywania foteli, Tkaniny do produkcji mebli, Tkaniny 
do produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny do tapicerki, Tkani-
ny do użytku przemysłowego, Tkaniny do użytku w produk-
cji zewnętrznych pokryć na krzesła, Tkaniny do wyposażenia 
wnętrz, Tkaniny jedwabne do mebli, Tkaniny na obicia i wy-
posażenia, Tkaniny napinające do obić, Tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji zasłon, Tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji łóżek, Tkaniny tekstylne do wyrobu koców, Tka-
niny tekstylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, 
Tkaniny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obi-
ciach, Tkaniny z włókien do produkcji zewnętrznych okryć 
na meble, Welur do mebli, Wsypy (pokrowce na materace 
i poduszki), Wymienne pokrowce ochronne na siedzenia 
mebli [narzuty], Bieżniki stołowe, Ceraty [obrusy], Dekoracje 
ścienne z tkanin, Dekoracyjne tekstylne serwety na stół, 
Duże ręczniki, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, 
Firanki koronkowe, Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce dla 

zwierząt domowych, Koce [podkłady] na materace, Kocyki 
dziecięce, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Lambrekiny [drape-
rie tekstylne], Kotary na drzwi [zasłony], Koronkowe maty sto-
łowe nie z papieru, Małe zasłony wykonane z materiałów 
tekstylnych, Materiałowe ścierki do osuszania naczyń, Mate-
riały tekstylne tkane imitujące skórę, Materiały tekstylne 
do użytku jako zasłony do okien, Materiały tekstylne w be-
lach do produkcji ręczników, Materiały tekstylne w belach 
do produkcji zasłon, Materiały tkane na sofy, Miękkie lambre-
kiny, Okienne tkaniny dekoracyjne, Osłony na okna, Paski 
do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, Paski wy-
kończeniowe [bordery] (ścienne tkaniny dekoracyjne), Pod-
kładki stołowe [niepapierowe], Produkty do zakrywania 
okien wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki, Ścierki 
do osuszania szkła [ręczniki], Serwetki tekstylne, Tekstylia 
w postaci akcesoriów okiennych, Zasłony, 35 Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materia-
łów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputero-
wych bazach danych, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Opracowy-
wanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Or-
ganizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu 
towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury admi-
nistracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radio-
wa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi 
agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi importo-
wo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsłu-
gi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy online, 40 Apreturowanie 
materiałów [tkanin], Barwienie tekstyliów, Formowanie ma-
teriałów z tworzyw sztucznych, Formowanie produktów 
syntetycznych, Frezowanie, Heblowanie drewna, Impregna-
cja ognioodporna tkanin, Impregnowanie wodoodporne 
tkanin, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Konser-
wowanie drewna, Łączenie elementów przy użyciu technik 
spawania ultradźwiękami, Łączenie elementów za pomocą 
klejów, Laminowanie drewna, Laminowanie płyt, Montowa-
nie produktów dla osób trzecich, Nakładanie wykończeń 
na tkaniny, Niklowanie, Obrębianie materiałów [tkanin], Ob-
róbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli-
wości tkanin, Obróbka materiałów (Informacje o -), Obróbka 
powierzchni tekstyliów, Obróbka skór, Obróbka tekstyliów, 
skóry i futer, Ogniouodparnianie materiałów wypełniających, 
Ogniouodparnianie materiałów wyściełających, Pikowanie 
na zamówienie, Pikowanie tkanin, Polerowanie, Polerowanie 
powierzchni, Politurowanie, Produkcja mebli na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, Produkcja mebli na za-
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mówienie, Profilowanie mebli, Składanie materiałów na za-
mówienie dla osób trzecich, Snycerstwo, Stolarstwo meblo-
we, Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), Stolar-
stwo [produkcja na zamówienie], Suszenie drewna w pie-
cach, Szczotkowanie tkanin, Szlifowanie powierzchni, Tkani-
ny (Obróbka -), Tkaniny (Krojenie -), Usługi stolarskie, Usługi 
stolarskie [wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolar-
skich], Usuwanie powłok z mebli, Usuwanie zewnętrznych 
warstw z przedmiotów drewnianych, Wodoodporna impre-
gnacja tkanin, Wybielanie materiałów [tkanin], Wyrób pro-
duktów na zamówienie, Barwienie, Barwienie skór, Chromo-
wanie, Cięcie metalu, Cieplna obróbka metali, Cynkowanie, 
Farbowanie skóry, Formowanie metali na zimno, Galwaniza-
cja, Krojenie materiałów [tkanin], Kucie, Kucie artykułów me-
talowych na zamówienie i według specyfikacji osób trze-
cich, Laminowanie metali, Obróbka materiałów wiązką lase-
rową, Metalizacja, Miedziowanie, Nakładanie powłok od-
pornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Napa-
rowywanie próżniowe powierzchni metalowych, Obróbka 
i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka [kształto-
wanie] metalu, Obróbka metali, Obróbka powierzchni me-
talowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścier-
ne, Piaskowanie, Platerowanie i laminowanie metali, Powle-
kanie metalu, Pozłacanie, Tłoczenie metali, Produkcja na za-
mówienie artykułów żelaznych, Srebrzenie, Usługi w zakre-
sie obróbki metalu, Wykańczanie powierzchni artykułów 
metalowych, Zabezpieczanie przed płomieniami mebli, 
42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Ba-
danie jakości produktów, Kontrola jakości towarów i usług, 
Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania produk-
tu, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Projekto-
wanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Pro-
jektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu 
[wzornictwo], Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testo-
wanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi 
projektowania na zamówienie, Usługi w dziedzinie wzor-
nictwa przemysłowego, Usługi w zakresie projektowania 
produktów, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzor-
nictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.

(210) 543073 (220) 2022 05 17
(731) KUTER MARCIN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) KUTER
(510), (511) 20 Altany [meble], Dopasowane pokrowce 
na meble, Duże wyściełane fotele, Elementy meblowe, Ele-
menty napinające, niemetalowe [napinacze], Fotele, Fotele 
biurowe, Fotele bujane, Fotele dopasowane do kształtu cia-
ła [contour chair], Fotele ergonomiczne z funkcją masażu 
na siedząco, Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane 
z odchylanym oparciem, Fotele rozkładane z podnóżkiem, 
Fotele sako, Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym 
oparciem i podparciem dla nóg [meble], Hybrydowe łóżka 
stanowiące łóżka wodne o miękkich brzegach [inne niż 
do użytku medycznego], Kanapo-tapczany, Kanapy, Kana-
py rozkładane, Klękosiady [stołki-klęczniki], Kosze do spania 
dla niemowląt, Krzesła, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła, fo-
tele z ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, Krzesła 
na jednej nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła sako, Krzesła 
składane, Krzesła stołowe, Krzesła obrotowe, Ławki, Ławo-
stoły, Ławy [meble], Ławy ogrodowe połączone na stałe 
z ławkami, Leżaki, Łóżeczka dla dzieci, Łóżka, Łóżka dziecię-
ce, Łóżka futonowe [meble], Łóżka drewniane, Łóżka piętro-
we, Łóżka sako, Łóżka składane, Łóżka zawierające materace 
z wkładem sprężynowym, Łóżka zawierające stelaże 

do tapczanów, Łóżka ze schowkiem [szufladami], Łóżka 
wodne nie do celów leczniczych, Łóżka przenośne, Małe 
dwuosobowe kanapy, Materace, Materace dmuchane, Ma-
terace [inne niż materace położnicze], Materace łóżkowe, 
Materace piankowe, Materace puchowe z pierzem [pierna-
ty], Materace sprężynowe, Materace z lateksu, Materace wy-
konane z elastycznego drewna, Maty dla dzieci do spania, 
Maty do drzemki [poduszki lub materace], Maty do kojców 
dziecięcych, Maty do spania, Meble, Meble do oranżerii, 
Meble do siedzenia, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
Meble gięte, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewnia-
ne, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble 
ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe z tworzyw 
sztucznych, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, 
Meble rattanowe, Meble sypialne, Meble tapicerowane, 
Meble wielofunkcyjne, Meble wypoczynkowe, Meble za-
wierające łóżka, Nakładki na materace, Nakładki siedzenio-
we jako części mebli, Nakładki wierzchnie na materace, Na-
krycia na siedzenia [uformowane] na meble, Nakrycia z ma-
teriałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Narożniki 
[meble], Niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Osprzęt niemetalowy 
do łóżek, Otomany, Paski elastyczne [części składowe sie-
dzeń sofy], Podgłówki, wałki, Podłokietniki, Podnóżki [tabo-
rety], Podstawy łóżek, Podstawy pod materace, Podstawy 
stołów, Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki do pod-
pierania głowy, Poduszki do podpierania pleców, nie do ce-
lów medycznych, Poduszki na krzesła, Poduszki na siedze-
nia, Poduszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki (obicia), Po-
duszki ozdobne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, 
Poduszki-podkładki na krzesła, Poduszki sako, Poduszki 
z wypełnieniem, Poduszki zapamiętujące kształt, Pokrycia 
ochronne na meble [uformowane], Pokrycia ochronne 
na meble [dopasowane], Pościel, oprócz bielizny pościelo-
wej, Pufy [meble], Ramy do łóżek, Regulowane łóżka, Roz-
kładane fotele, Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], 
Rozkładane kanapy, Rozkładane meble z obiciem, Rucho-
me ławki, Siedzenia dla dzieci, Siedzenia [meble], Siedzenia 
na podłogę, z oparciem, w stylu japońskim (zaisu), Sienniki, 
Składane łóżka, Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy 
ścienne, Sprężynowa podstawa materaca [box spring], 
Sprężyny do łóżek, Sprężyny stanowiące niemetalowe wy-
posażenie do tapicerki, Stelaże do łóżek, Stelaże tapczanów, 
Stoliki, Stoliki kawowe, Stoliki przy kanapie, Stoliki z mozai-
ką, Stoły, Stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble pikni-
kowe], Stoły [meble], Stoły piknikowe, Szezlongi, Taborety, 
Taborety ze schodkiem, Tapczany posiadające miejsce 
do przechowywania, Tapczany wykonane z drewna, Tap-
czany wykonane z trzciny, Tapczany wykonane z tworzyw 
sztucznych, Tapczany wykonane z wikliny, Wezgłowia, 
Wierzchnie nakładki na materace, Wodne łóżka, Wymienne 
pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, Wysokie sie-
dzenia [meble], Zagłówki, Zagłówki do łóżek, Zagłówki [me-
ble], Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, Zespoły 
sprężyn niemetalowe do poduszek, Zewnętrzne meble, 
Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Zestawy mebli, Me-
ble metalowe, Budki dla zwierząt domowych, Budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Doni-
ce drewniane w postaci skrzyń, Dozowniki do ręczników 
mocowane na stałe, Dozowniki papieru toaletowego, mo-
cowane na stałe, niemetalowe, Drewniane parawany z de-
koracyjną kratownicą, Drewniane ramki na zdjęcia, Drew-
niane ramy do obrazów, Drewniane skrzynie, Drzewa (Osło-
ny -) niemetalowe, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki ze słomy, Dzieła sztuki 
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z bursztynu, Dzwonki wietrzne, Elementy wystroju wnętrz 
wykonane z tkanin [poduszki], Figurki z kości, Figurki z ży-
wicy, Figury z tworzyw sztucznych, Huśtawki montowane 
na ganku, Japońskie poduszki na podłogę (zabuton), Karni-
sze, Kasetki, nie z metalu, Kojce, Kółka do zasłon, Kominki 
(Osłony do -), Kościane rzeźby, Kosze do przechowywania 
[meble], Kosze ozdobne wykonane z wikliny, Kosze ozdob-
ne wykonane z drewna, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze 
z wikliny na kwiaty, Koszyki dla kotów, Koszyki dla psów, Ku-
ranty wiatrowe [dekoracja], Kufry [szafki], Kule ogrodowe, 
Kwietniki [meble], Łapacze snów [dekoracje], Listwy do ram 
obrazów i zdjęć, Listwy profilowe do luster, Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Lustra [meble], Meble dla zwierząt do-
mowych, Meble do wiwariów, Metalowe ramki do zdjęć, 
Metalowe ramy do obrazów, Metalowe wieszaki na kapelu-
sze, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Mo-
dele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Nadmuchiwa-
ne posłania dla zwierząt domowych, Nogi do mebli, Obra-
zy (Ramy do -), Okolicznościowe stojaki na kwiaty, Oprawy 
do obrazów [ramy], Osłony kominkowe, Osłony ochronne 
z materiałów z tworzyw sztucznych na drzewa, Ozdobne 
lustra, Ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby 
wykonane z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, 
Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Ozdoby okoliczno-
ściowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby 
[posągi] zrobione z wosku, Ozdoby ścienne z drewna, 
Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw 
sztucznych, Ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów 
spożywczych, Ozdoby z drewna na środek stołu, Papierowe 
ramy do obrazów i zdjęć, Parawany [meble], Passe partout 
do fotografii, Plastry miodu [ramki], Plecionki ze słomy z wy-
jątkiem mat, Poduszki dla zwierząt domowych, Pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki drewniane, 
Pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku do-
mowego lub kuchennego], Popiersia z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, Poroża, Posążki z drewna, wo-
sku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posłania dla zwierząt 
domowych, Postumenty pod doniczki na rośliny, Postu-
menty pod doniczki na kwiaty, Przenośne budy, Przenośne 
posłania dla zwierząt domowych, Przewijaki dla niemowląt, 
Przylepne ozdoby z drewna na ściany, Przylepne ozdoby 
z wosku na ściany, Ptaki wypchane, Pudełka do przechowy-
wania [z tworzyw sztucznych], Pudełka do przechowywa-
nia [drewno], Pudełka do układania jedno na drugie [two-
rzywa sztuczne], Pudełka do układania jedno na drugie 
[drewniane], Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 
Pudła do tapczanów, Pudła do przechowywania [meble], 
Ramki do obrazków i zdjęć, Ramy, Ramy do luster, Rolety 
okienne, Rzeźbione ramy do obrazów i zdjęć, Rzeźby drew-
niane, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z kości, Rzeźby z tworzyw 
sztucznych, Rzeźby z wosku, Skrzynki i pudełka na zabawki, 
Skrzynki na listy niemetalowe, Słupki do drapania dla ko-
tów, Słupki ogrodowe niemetalowe, Statuetki, figurki, dzie-
ła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, Stojaki na czasopisma, Stojaki na doniczki 
z kwiatami, Stojaki na głośniki [meble], Stojaki na książki 
[meble], Stojaki na parasole, Stojaki na ręczniki [meble], Sto-
jaki na wino [meble], Szkatułki, Sznury do podwiązywania 
zasłon, Tace niemetalowe, Wachlarze, Wieszaki na rośliny, 
niemetalowe, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki 
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, Wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemeta-
lowych, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby arty-
styczne wykonane z drewna, Wyroby artystyczne wykona-
ne z wosku, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon 

i zasłony do wnętrz, Zasłony bambusowe, Zasłony dekora-
cyjne z koralików, Zwierzęta wypchane, 24 Koce jedwabne, 
Koce na kanapę, Koce wełniane, Kołdry [poszwy], Kołdry 
[przykrycia], Materiały do tapicerki, Materiały na tkaniny de-
koracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały tkane 
do foteli, Materiały tkane do mebli, Materiały tkane do po-
duszek, Materiały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, 
Narzuty, Mieszane materiały tekstylne, Narzuty na futony, 
Narzuty na łóżka, Narzuty ochronne na meble z materiałów 
tekstylnych, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, Narzu-
ty pikowane, Narzuty (pokrowce na meble), Narzuty tryko-
towe, Nietkane artykuły tekstylne, Obrusy, Ochronne po-
krowce [narzuty] na materace i meble, Ognioodporne tka-
niny obiciowe, Oparcia krzeseł [artykuły tekstylne], Osłony 
do łóżek dziecięcych [pościel], Ozdobne poszewki na po-
duszki, Podkłady na łóżko, Pokrowce i narzuty na meble, 
Pokrowce na fotele sako, Pokrowce na kanapy, Pokrowce 
na krzesła, Pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, 
Pokrowce na poduszki, Pokrowce ochronne na siedzenia 
mebli, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych (nie-
dopasowane), Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokry-
cia na meble (nieprofilowane), Pokrycia na meble z tkanin, 
Pokrycia tekstylne i z tworzyw sztucznych na meble (nie-
uformowane), Pokrycie na materace, Poszewki na kołdry, 
Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Poszwy na po-
duszki, Powlekane tkane materiały tekstylne, Profilowane 
prześcieradła, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Przykrycia 
na łóżko pikowane, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia 
do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylne 
maty na stół, Tekstylne pokrowce ochronne na meble, Tek-
stylne poszwy na kołdry, Tkaniny, Tkaniny do dekoracji 
wnętrz, Tkaniny do pokrywania foteli, Tkaniny do produkcji 
mebli, Tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny 
do tapicerki, Tkaniny do użytku przemysłowego, Tkaniny 
do użytku w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, 
Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny jedwabne do me-
bli, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny napinające 
do obić, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji zasłon, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji łóżek, Tkaniny tek-
stylne do wyrobu koców, Tkaniny tekstylne w belach 
do produkcji mebli tapicerowanych, Tkaniny tekstylne 
w belach do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny 
z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble, We-
lur do mebli, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki), 
Wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli [narzu-
ty], Bieżniki stołowe, Ceraty [obrusy], Dekoracje ścienne 
z tkanin, Dekoracyjne tekstylne serwety na stół, Duże ręcz-
niki, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Firanki 
koronkowe, Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce dla zwie-
rząt domowych, Koce [podkłady] na materace, Kocyki dzie-
cięce, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Lambrekiny [draperie 
tekstylne], Kotary na drzwi [zasłony], Koronkowe maty sto-
łowe nie z papieru, Małe zasłony wykonane z materiałów 
tekstylnych, Materiałowe ścierki do osuszania naczyń, Ma-
teriały tekstylne tkane imitujące skórę, Materiały tekstylne 
do użytku jako zasłony do okien, Materiały tekstylne w be-
lach do produkcji ręczników, Materiały tekstylne w belach 
do produkcji zasłon, Materiały tkane na sofy, Miękkie lam-
brekiny, Okienne tkaniny dekoracyjne, Osłony na okna, Pa-
ski do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, Paski 
wykończeniowe [bordery] (ścienne tkaniny dekoracyjne), 
Podkładki stołowe [niepapierowe], Produkty do zakrywania 
okien wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki, Ścierki 
do osuszania szkła [ręczniki], Serwetki tekstylne, Tekstylia 
w postaci akcesoriów okiennych, Zasłony, 35 Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystry-
bucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulo-
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tek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, Dostar-
czanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publika-
cji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Or-
ganizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składa-
niem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompu-
tera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-
-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu towa-
rów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą mebli, Usługi importowo-eksporto-
we, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz innych, przez sklepy online, 40 Apreturowa-
nie materiałów [tkanin], Barwienie tekstyliów, Formowanie 
materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie produktów 
syntetycznych, Frezowanie, Heblowanie drewna, Impre-
gnacja ognioodporna tkanin, Impregnowanie wodoodpor-
ne tkanin, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Kon-
serwowanie drewna, Łączenie elementów przy użyciu 
technik spawania ultradźwiękami, Łączenie elementów 
za pomocą klejów, Laminowanie drewna, Laminowanie 
płyt, Montowanie produktów dla osób trzecich, Nakładanie 
wykończeń na tkaniny, Niklowanie, Obrębianie materiałów 
[tkanin], Obróbka drewna, Obróbka mająca na celu uzyskanie 
niegniotliwości tkanin, Obróbka materiałów (Informacje o -), 
Obróbka powierzchni tekstyliów, Obróbka skór, Obróbka 
tekstyliów, skóry i futer, Ogniouodparnianie materiałów 
wypełniających, Ogniouodparnianie materiałów wyścieła-
jących, Pikowanie na zamówienie, Pikowanie tkanin, Polero-
wanie, Polerowanie powierzchni, Politurowanie, Produkcja 
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
Produkcja mebli na zamówienie, Profilowanie mebli, Skła-
danie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, Snycer-
stwo, Stolarstwo meblowe, Stolarstwo meblowe (produk-
cja na zamówienie), Stolarstwo [produkcja na zamówienie], 
Suszenie drewna w piecach, Szczotkowanie tkanin, Szlifo-
wanie powierzchni, Tkaniny (Obróbka -), Tkaniny (Krojenie 
-), Usługi stolarskie, Usługi stolarskie [wytwarzanie na zamó-
wienie wyrobów stolarskich], Usuwanie powłok z mebli, 
Usuwanie zewnętrznych warstw z przedmiotów drewnia-
nych, Wodoodporna impregnacja tkanin, Wybielanie mate-
riałów [tkanin], Wyrób produktów na zamówienie, Barwie-
nie, Barwienie skór, Chromowanie, Cięcie metalu, Cieplna 
obróbka metali, Cynkowanie, Farbowanie skóry, Formowa-
nie metali na zimno, Galwanizacja, Krojenie materiałów 
[tkanin], Kucie, Kucie artykułów metalowych na zamówie-
nie i według specyfikacji osób trzecich, Laminowanie me-
tali, Obróbka materiałów wiązką laserową, Metalizacja, Mie-

dziowanie, Nakładanie powłok odpornych na zużycie 
na metale i tworzywa sztuczne, Naparowywanie próżnio-
we powierzchni metalowych, Obróbka i powlekanie po-
wierzchni metalowych, Obróbka [kształtowanie] metalu, 
Obróbka metali, Obróbka powierzchni metalowych po-
przez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, Piasko-
wanie, Platerowanie i laminowanie metali, Powlekanie me-
talu, Pozłacanie, Tłoczenie metali, Produkcja na zamówienie 
artykułów żelaznych, Srebrzenie, Usługi w zakresie obróbki 
metalu, Wykańczanie powierzchni artykułów metalowych, 
Zabezpieczanie przed płomieniami mebli, 42 Analiza i oce-
na dotycząca projektowania produktów, Badanie jakości 
produktów, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości 
produktów, Ocena opracowywania produktu, Opracowy-
wanie produktów dla osób trzecich, Projektowanie i opra-
cowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie no-
wych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo], 
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie bezpie-
czeństwa produktów konsumenckich, Usługi projektowa-
nia na zamówienie, Usługi w dziedzinie wzornictwa prze-
mysłowego, Usługi w zakresie projektowania produktów, 
Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo prze-
mysłowe wspomagane komputerowo.

(210) 543074 (220) 2022 05 16
(731) SZCZĘSNY PIOTR ART-BUD, Chrzęstne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wyna-
jem nieruchomości i majątku, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami.

(210) 543153 (220) 2022 06 17
(731) BABICZ KAROL IN-TIME, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTS FREE HIGH PROTEIN KETO NO SUGAR ADDED 

GLUTEN FREE LACTOSE FREE VEGAN

(531) 05.07.02, 03.04.01, 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 05.07.14, 
05.07.22, 05.07.06, 08.07.21, 21.03.13, 08.03.01, 19.07.01, 
19.07.09, 27.05.01, 25.07.25, 26.11.25, 26.13.25

(510), (511) 30 Słodycze bez cukru, 35 Sprzedaż żywności.

(210) 543178 (220) 2022 05 18
(731) KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK 

I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KR KÓŁKO ROLNICZE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25
(510), (511) 35 Reklama i promocja działalności rolników in-
dywidualnych, w tym za pośrednictwem Internetu, prowa-
dzenie agencji reklamowych, usługi menedżerskie na rzecz 
rolnictwa, usługi badania rynku w zakresie rolnictwa, prowa-
dzenie statystyk z zakresu działalności rolniczej, pośrednictwo 
w kojarzeniu kontrahentów dla potrzeb rolnictwa, kosztoryso-
wanie, organizowanie targów i pokazów związanych z działal-
nością rolniczą, doradztwo handlowe, dostarczanie informacji, 
w tym także na stronach Internetowych, dotyczących prowa-
dzenia gospodarstw rolnych, portale internetowe, w tym por-
tale dotyczące spraw związanych z prowadzenie gospodarstw 
rolnych i zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siew-
ny, w nawozy, dotyczące także wymiany doświadczeń, usługi 
doradztwa w sprawach działalności gospodarczej dotyczącej 
rolnictwa, dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy specjali-
stycznej związanej z organizowaniem i prowadzeniem działal-
ności w zakresie rolnictwa, publikowanie tekstów reklamo-
wych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych i arty-
kułów dla rolnictwa oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna pro-
duktów rolnych i artykułów dla rolnictwa za pośrednictwem 
Internetu, takich jak: środki do konserwowania żywności che-
miczne, humus, kompost, środki chemiczne do ochrony na-
sion, środki regulacji wzrostu roślin, torf jako nawóz, preparaty 
do użyźniania gleby, produkty uboczne w procesie obróbki 
ziarna do celów przemysłowych, ziemia próchnicza, zaprawy 
do nasion, surowce mineralne, farby, lakiery, barwniki, środki 
antykorozyjne, środki impregnujące do drewna, zaprawy far-
biarskie, żywice naturalne, drewno opałowe, torf jako paliwo 
opałowe, oleje techniczne, smary, materiały pędne, gaz opało-
wy, herbicydy, leki weterynaryjne, środki do tępienia szkodni-
ków, dodatki do pasz dla celów leczniczych, pestycydy, zioła 
lecznicze, materiały budowlane metalowe, druty metalowe, 
słupy metalowe, kraty metalowe, ogrodzenia metalowe, wyro-
by ślusarskie, rury metalowe, szafy pancerne, gwoździe meta-
lowe, śruby metalowe, okucia metalowe, klamki metalowe, 
zawiasy metalowe, silniki do maszyn, maszyny rolnicze i bu-
dowlane, części maszyn rolniczych i metalowych, obrabiarki, 
ręczne aparaty i urządzenia do skórowania zwierząt, ręczne 
przyrządy do strzyżenia, ręczne przyrządy ogłuszania i znako-
wania zwierząt, narzędzia rolnicze ręczne, ręczne narzędzia dla 
budownictwa, przyrządy dla miernictwa, przyrządy laborato-
ryjne, gęstościomierze do mleka, gaśnice, odzież ochronna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież do gaszenia 
ognia, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem, kable do celów elektrycznych, meble i stojaki 
laboratoryjne, pompy i urządzenia strażackie, sikawki strażac-
kie, gaśnice, płachty do gaszenia pożaru, rękawy ratownicze 
strażackie, przeglądarki jaj, syreny strażackie, telefony komór-
kowe, telefony stacjonarne, aparaty i urządzenia weterynaryj-
ne, chłodziarki do mleka, zamrażarki, urządzenia elektryczne 

dla gospodarstw domowych, parniki, pasteryzatory, instalacje 
automatyczne do podlewania roślin, urządzenia do chłodze-
nia i do suszenia, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, in-
stalacje sanitarne, pompy cieplne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia grzejne, kotły elektryczne, bojlery, czajniki elek-
tryczne, instalacje do dystrybucji wody, elektryczne ekspresy 
do kawy, fontanny, kuchnie gazowe i mikrofalowe, kabiny na-
tryskowe, kominki domowe, lampy, miski klozetowe, piece 
grzewcze, rożna, sedesy, armatura sanitarna, szybkowary, 
umywalki, chłodziarki, wanny, wentylatory, wodotryski ozdob-
ne, zbiorniki wody pitnej i użytkowej dal gospodarstw rolnych, 
zlewozmywaki, samochody osobowe, samochody dostaw-
cze, furgonetki, wózki, rowery, motocykle, motorowery, quady, 
części zamienne do pojazdów ujęte w tej klasie, przyczepy, 
naczepy, opony, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, albu-
my, afisze, broszury, katalogi, druki, mapy, okólniki, periodyki, 
prospekty, materiały piśmienne, wyroby z tworzyw sztucz-
nych w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczelnienia, 
izolowania, giętkie rury z tworzyw sztucznych, materiały bu-
dowlane niemetalowe nie zawarte w innych klasach, węże 
strażackie, węże do podlewania, uszczelki, skóry zwierzęce, 
bicze, wyroby rymarskie, uprząż dla zwierząt, uzdy, kagańce, 
siodła, teczki, portfele, torby, plecaki, walizy, walizki, parasole, 
rury kamionkowe, rury cementowe, materiały do budowy 
dróg, asfalt, smoła, bitumy, domy przenośne, pomniki kamien-
ne, żaluzje z tworzyw sztucznych, półfabrykaty w postaci de-
sek, belek, płyt, szkło budowlane, klepka, terakota, glazura, ce-
ment, wapno, żwir, elementy ogrodzeniowe betonowe, mate-
riały budowlane niemetalowe, pierze, runo owcze, przędza, 
wełna czesankowa, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, 
szpilki, igły, sztuczne kwiaty, artykułu pasmanteryjne, dodatki 
krawieckie, zamki błyskawiczne, ekstrakty mięsne, mięso, 
drób, ryby, wyroby wędliniarskie, dziczyzna, jaja, mleko, wyro-
by z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, warzywa konserwowane 
i suszone, gotowane, galaretki, konfitury, konserwy mięsne 
i rybne, kawa, herbata, cukier, ryż, mąka, preparaty zbożowe, 
przyprawy, lód do chłodzenia, namiastki kawy, chleb, ciastka, 
wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop 
z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, 
sosy do sałatek, świeże owoce i jarzyny, żywe rośliny, sadzonki 
roślin, nasiona, żywe kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, ziemniaki, 
żywe zwierzęta, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna 
jako pasza dla zwierząt, wody mineralne, gazowane, napoje 
bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania napo-
jów, napoje owocowe, soki owocowe i warzywne, piwo, wyro-
by alkoholowe, papierosy, papierosy elektroniczne, tytoń, za-
pałki, cygara, 36 Usługi bankowe na rzecz rolników indywidu-
alnych, serwis finansowy, prowadzenie agencji kredytowych 
dla rolników, doradztwo finansowe dla rolników, usługi ubez-
pieczeniowe na rzecz rolnictwa, leasing maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, admi-
nistrowanie nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednic-
twa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości, nakłady kapitałowe dla rolnictwa, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kup-
nie, sprzedaży i najmie nieruchomości oraz gruntów, agencje 
obrotu nieruchomościami, sporządzanie i obrót projektami 
inwestycyjnymi z zakresu rolnictwa, sponsorowanie finanso-
we, wycena nieruchomości, 37 Usługi budowlano-remonto-
we w zakresie budynków, w tym budynków i budowli na rzecz 
rolnictwa, Usługi budowlano-remontowe w zakresie budyn-
ków, w tym budynków i budowli na rzecz rolnictwa, 39 Prze-
wóz osób i towarów, prowadzenie agencji spedycyjnych 
na rzecz rolnictwa, usługi w zakresie konfekcjonowania i dys-
trybucji płodów rolnych, usługi w zakresie załadunku i rozła-
dunku, prowadzenie biur podróży, agencji turystycznych 
i agroturystycznych, wynajem środków transportowych i ma-
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szyn rolniczych, przewóz towarów i osób, prowadzenie agen-
cji spedycyjnych na rzecz rolnictwa, usługi konfekcjonowania 
i dystrybucji towarów, 40 Usługi przetwarzania płodów rol-
nych, surowców naturalnych, runa leśnego, skór, wełny, przę-
dzy, przetwórstwo żywności, usługi garbami, usługi młynów, 
usługi kaszami, usługi ślusarskie, produkcja energii, w tym 
energii ze źródeł odnawialnych, usługi poligraficzne, 41 Szko-
lenia zawodowe dla rolników, prowadzenie kursów edukacyj-
nych dla rolników, nauki jazdy, kursów korespondencyjnych, 
organizowanie pokazów artystycznych i sportowych, organi-
zowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów i ksią-
żek z zakresu rolnictwa i agroturystyki, usługi wydawnicze, 
publikowanie tekstów i książek z zakresu rolnictwa i agrotury-
styki, 42 Opiniowanie, ekspertyzy, testowanie produktów rol-
niczych, środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, pro-
wadzenie laboratoriów chemicznych, bakteriologicznych 
na rzecz rolnictwa, usługi dotyczące ochrony środowiska na-
turalnego, organizowanie pomocy domowej dla rolników 
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, projekto-
wanie architektoniczne obiektów i terenów, usługi w zakresie 
prognoz meteorologicznych, projektowanie komputerowe, 
usługi doradztwa fachowego dla rolników, 43 Usługi hotelar-
skie, usługi w zakresie agroturystyki dotyczące wypoczynku 
i rekreacji, 44 Usługi wysiewania z powietrza lub z ziemi nawo-
zów i innych preparatów stosowanych w rolnictwie, hodowla 
zwierząt, opieka medyczna dla rolników, wypożyczanie sprzę-
tu rolniczego, prowadzenie szkółek leśnych, 45 Usługi ochrony 
mienia rolniczego, usługi prawnicze dla rolników.

(210) 543182 (220) 2022 05 18
(731) KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK 

I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25, 05.05.19, 05.07.02, 
02.03.04

(510), (511) 35 Reklama i promocja działalności rolników in-
dywidualnych, w tym za pośrednictwem Internetu, prowa-
dzenie agencji reklamowych, usługi menedżerskie na rzecz 
rolnictwa, usługi badania rynku w zakresie rolnictwa, prowa-
dzenie statystyk z zakresu działalności rolniczej, pośrednic-
two w kojarzeniu kontrahentów dla potrzeb rolnictwa, kosz-
torysowanie, organizowanie targów i pokazów związanych 
z działalnością rolniczą, doradztwo handlowe, dostarczanie 
informacji, w tym także na stronach Internetowych, dotyczą-
cych prowadzenia gospodarstw rolnych, portale interneto-
we, w tym portale dotyczące spraw związanych z prowadze-
nie gospodarstw rolnych i zaopatrzenia gospodarstw rolnych 
w materiał siewny, w nawozy, dotyczące także wymiany do-
świadczeń, usługi doradztwa w sprawach działalności gospo-
darczej dotyczącej rolnictwa, dostarczanie i rozpowszechnia-
nie wiedzy specjalistycznej związanej z organizowaniem 
i prowadzeniem działalności w zakresie rolnictwa, publikowa-

nie tekstów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pro-
duktów rolnych i artykułów dla rolnictwa oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna produktów rolnych i artykułów dla rolnic-
twa za pośrednictwem Internetu, takich jak: środki do konser-
wowania żywności chemiczne, humus, kompost, środki che-
miczne do ochrony nasion, środki regulacji wzrostu roślin, torf 
jako nawóz, preparaty do użyźniania gleby, produkty ubocz-
ne w procesie obróbki ziarna do celów przemysłowych, zie-
mia próchnicza, zaprawy do nasion, surowce mineralne, farby, 
lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, środki impregnujące 
do drewna, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, drewno 
opałowe, torf jako paliwo opałowe, oleje techniczne, smary, 
materiały pędne, gaz opałowy, herbicydy, leki weterynaryjne, 
środki do tępienia szkodników, dodatki do pasz dla celów 
leczniczych, pestycydy, zioła lecznicze, materiały budowlane 
metalowe, druty metalowe, słupy metalowe, kraty metalowe, 
ogrodzenia metalowe, wyroby ślusarskie, rury metalowe, sza-
fy pancerne, gwoździe metalowe, śruby metalowe, okucia 
metalowe, klamki metalowe, zawiasy metalowe, silniki do ma-
szyn, maszyny rolnicze i budowlane, części maszyn rolni-
czych i metalowych, obrabiarki, ręczne aparaty i urządzenia 
do skórowania zwierząt, ręczne przyrządy do strzyżenia, ręcz-
ne przyrządy ogłuszania i znakowania zwierząt, narzędzia rol-
nicze ręczne, ręczne narzędzia dla budownictwa, przyrządy 
dla miernictwa, przyrządy laboratoryjne, gęstościomierze 
do mleka, gaśnice, odzież ochronna chroniąca przed wypad-
kami lub urazami, odzież do gaszenia ognia, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kable 
do celów elektrycznych, meble i stojaki laboratoryjne, pompy 
i urządzenia strażackie, sikawki strażackie, gaśnice, płachty 
do gaszenia pożaru, rękawy ratownicze strażackie, przeglą-
darki jaj, syreny strażackie, telefony komórkowe, telefony sta-
cjonarne, aparaty i urządzenia weterynaryjne, chłodziarki 
do mleka, zamrażarki, urządzenia elektryczne dla gospo-
darstw domowych, parniki, pasteryzatory, instalacje automa-
tyczne do podlewania roślin, urządzenia do chłodzenia 
i do suszenia, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, insta-
lacje sanitarne, pompy cieplne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia grzejne, kotły elektryczne, bojlery, czajniki elek-
tryczne, instalacje do dystrybucji wody, elektryczne ekspresy 
do kawy, fontanny, kuchnie gazowe i mikrofalowe, kabiny na-
tryskowe, kominki domowe, lampy, miski klozetowe, piece 
grzewcze, rożna, sedesy, armatura sanitarna, szybkowary, 
umywalki, chłodziarki, wanny, wentylatory, wodotryski 
ozdobne, zbiorniki wody pitnej i użytkowej dal gospodarstw 
rolnych, zlewozmywaki, samochody osobowe, samochody 
dostawcze, furgonetki, wózki, rowery, motocykle, motorowe-
ry, quady, części zamienne do pojazdów ujęte w tej klasie, 
przyczepy, naczepy, opony, dzienniki, czasopisma, książki, fo-
tografie, albumy, afisze, broszury, katalogi, druki, mapy, okólni-
ki, periodyki, prospekty, materiały piśmienne, wyroby z two-
rzyw sztucznych w stanie półprzetworzonym, materiały 
do uszczelnienia, izolowania, giętkie rury z tworzyw sztucz-
nych, materiały budowlane niemetalowe nie zawarte w in-
nych klasach, węże strażackie, węże do podlewania, uszczelki, 
skóry zwierzęce, bicze, wyroby rymarskie, uprząż dla zwierząt, 
uzdy, kagańce, siodła, teczki, portfele, torby, plecaki, walizy, 
walizki, parasole, rury kamionkowe, rury cementowe, materia-
ły do budowy dróg, asfalt, smoła, bitumy, domy przenośne, 
pomniki kamienne, żaluzje z tworzyw sztucznych, półfabry-
katy w postaci desek, belek, płyt, szkło budowlane, klepka, 
terakota, glazura, cement, wapno, żwir, elementy ogrodzenio-
we betonowe, materiały budowlane niemetalowe, pierze, 
runo owcze, przędza, wełna czesankowa, wstążki, sznurowa-
dła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne kwiaty, artykułu pa-
smanteryjne, dodatki krawieckie, zamki błyskawiczne, eks-
trakty mięsne, mięso, drób, ryby, wyroby wędliniarskie, dzi-
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czyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 
warzywa konserwowane i suszone, gotowane, galaretki, kon-
fitury, konserwy mięsne i rybne, kawa, herbata, cukier, ryż, 
mąka, preparaty zbożowe, przyprawy, lód do chłodzenia, na-
miastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, 
słodycze, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, musztarda, ocet, sosy do sałatek, świeże owoce 
i jarzyny, żywe rośliny, sadzonki roślin, nasiona, żywe kwiaty, 
pasza dla zwierząt, słód, ziemniaki, żywe zwierzęta, produkty 
uboczne w procesie obróbki ziarna jako pasza dla zwierząt, 
wody mineralne, gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, 
preparaty do przygotowania napojów, napoje owocowe, soki 
owocowe i warzywne, piwo, wyroby alkoholowe, papierosy, 
papierosy elektroniczne, tytoń, zapałki, cygara, 36 Usługi ban-
kowe na rzecz rolników indywidualnych, serwis finansowy, 
prowadzenie agencji kredytowych dla rolników, doradztwo 
finansowe dla rolników, usługi ubezpieczeniowe na rzecz rol-
nictwa, leasing maszyn i urządzeń dla rolnictwa, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, administrowanie nierucho-
mościami, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu i zarzą-
dzaniu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, nakłady 
kapitałowe dla rolnictwa, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i naj-
mie nieruchomości oraz gruntów, agencje obrotu nierucho-
mościami, sporządzanie i obrót projektami inwestycyjnymi 
z zakresu rolnictwa, sponsorowanie finansowe, wycena nieru-
chomości, 37 Usługi budowlano-remontowe w zakresie bu-
dynków, w tym budynków i budowli na rzecz rolnictwa, 
39 Przewóz osób i towarów, prowadzenie agencji spedycyj-
nych na rzecz rolnictwa, usługi w zakresie konfekcjonowania 
i dystrybucji płodów rolnych, usługi w zakresie załadunku 
i rozładunku, prowadzenie biur podróży, agencji turystycz-
nych i agroturystycznych, wynajem środków transportowych 
i maszyn rolniczych, przewóz towarów i osób, prowadzenie 
agencji spedycyjnych na rzecz rolnictwa, usługi konfekcjono-
wania i dystrybucji towarów, 40 Usługi przetwarzania płodów 
rolnych, surowców naturalnych, runa leśnego, skór, wełny, 
przędzy, przetwórstwo żywności, usługi garbami, usługi mły-
nów, usługi kaszarni, usługi ślusarskie, produkcja energii, 
w tym energii ze źródeł odnawialnych, usługi poligraficzne, 
41 Szkolenia zawodowe dla rolników, prowadzenie kursów 
edukacyjnych dla rolników, nauki jazdy, kursów koresponden-
cyjnych, organizowanie pokazów artystycznych i sporto-
wych, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie 
tekstów i książek z zakresu rolnictwa i agroturystyki, usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z zakresu rolnic-
twa i agroturystyki, 42 Opiniowanie, ekspertyzy, testowanie 
produktów rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów mi-
neralnych, prowadzenie laboratoriów chemicznych, bakterio-
logicznych na rzecz rolnictwa, usługi dotyczące ochrony śro-
dowiska naturalnego, organizowanie pomocy domowej dla 
rolników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, 
projektowanie architektoniczne obiektów i terenów, usługi 
w zakresie prognoz meteorologicznych, projektowanie kom-
puterowe, usługi doradztwa fachowego dla rolników, 
43 Usługi hotelarskie, usługi w zakresie agroturystyki dotyczą-
ce wypoczynku i rekreacji, 44 Usługi wysiewania z powietrza 
lub z ziemi nawozów i innych preparatów stosowanych w rol-
nictwie, hodowla zwierząt, opieka medyczna dla rolników, 
wypożyczanie sprzętu rolniczego, prowadzenie szkółek le-
śnych, 45 Usługi ochrony mienia rolniczego, usługi prawnicze 
dla rolników.

(210) 543188 (220) 2022 05 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga SALCESON WŁOSKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 06.07.08
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
niemowląt, 29 Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mię-
sne, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty Gotowe 
na bazie mięsa, Smalec, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Produk-
ty gotowe na Bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi 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: chrup-
ki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kiełba-
ski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, 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, Smalec, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu.

(210) 543190 (220) 2022 05 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga MORTADELA FIRMOWA DOSKONAŁA 

do SAŁATEK I KANAPEK DELIKATNA  
100% Polski Kapitał
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 24.07.01, 08.05.01, 05.09.12, 
05.09.17, 05.09.15

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla 
niemowląt, 29 Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Mięso konserwowane, 
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produk-
ty gotowe na bazie mięsa, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wędliny, 
Produkty gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży 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: drób, Dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mię-
sne, 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, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wędliny, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu.

(210) 543201 (220) 2022 05 19
(731) CRACOVIA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cracovia Clinic

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Udostępnianie porad dotyczących konsu-
menckich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usłu-
gi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycz-
nymi i pielęgnacyjnymi, 41 Prowadzenie szkoleń z zakresu 
kosmetologii, Prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny 
estetycznej, 44 Salony piękności, Usługi salonów piękności, 
Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami salonów piękności, Usługi ko-
smetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, 
Analiza kosmetyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Za-
biegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twa-
rzy, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg 
kosmetyczny pajączków, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 

Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Za-
biegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi depilacyjne, Lase-
rowe usuwanie żylaków, Usługi laserowego usuwania owło-
sienia, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, Oferowanie terapii 
laserowej do leczenia chorób, Masaż, Masaże, Masaż tkanek 
głębokich, Masaż gorącymi kamieniami, Informacje dotyczą-
ce masażu, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Usługi ma-
sażu stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi konsultacji 
związane z masażami, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi 
zabiegów na cellulitis, Usługi w zakresie zabiegów upiększa-
jących, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Usługi zabiegów pie-
lęgnacji twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi drenażu 
limfatycznego, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki 
tłuszczowej, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystycz-
ne, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi asystenta dentysty, 
Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi dermatologiczne 
w zakresie leczenia chorób skóry, Gabinety pielęgnacji skóry, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie naciągania skóry 
za pomocą lasera, Doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
Usługi profesjonalnego oczyszczania twarzy, Usługi biore-
witalizacji twarzy, Leczenie cery kwasami, Zabiegi liftingu 
twarzy, Modelowanie ust, kości policzkowych, podbródka, 
żuchwy, Likwidacja i wypełnianie zmarszczek kwasem hia-
luronowym, Lipoliza ciała i twarzy, Korekta uśmiechu dzią-
słowego, Leczenie nadpotliwości, Wypełnienie zmarszczek, 
Leczenie bruksizmu, Leczenie i usuwanie blizn potrądziko-
wych, Usługi peelingu laserowego, Leczenie i usuwanie roz-
stępów, Laserowe usuwanie skórnych zmian, Chirurgiczne 
usuwanie skórnych zmian, Leczenie i usuwanie przebarwień, 
Konsultacje medyczne, Konsultacje dermatologiczne, Lecze-
nie trądziku, Leczenie trądziku różowatego.

(210) 543212 (220) 2022 05 19
(731) DUCHNOWSKA RENATA  

PROF. DR HAB. N. MED. RENATA DUCHNOWSKA 
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnkoTok

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 38 Transmisja informacji związanych z prepara-
tami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, 41 Edukacja.

(210) 543219 (220) 2022 05 19
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pulmix
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(531) 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy 
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, prepara-
tów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych 
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponso-
rowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie 
reklam w tym papierowych, radiowych. telewizyjnych, Pre-
zentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci 
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzeda-
ży produktów, nawozów, preparatów, środków chemicznych 
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach han-
dlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych 
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzy-
staniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze 
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 543227 (220) 2022 05 19
(731) STOŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 37 ORIGINAL STOŁOWA

(531) 24.09.03, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.05, 
29.01.13

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, 
Napoje energetyzujące, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa).

(210) 543254 (220) 2022 05 20
(731) HENDZEL MONIKA P.P.H.U. LM, Tarnowo Podgórne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA MERE

(531) 24.09.03, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Bielizna osobista, Body 
niemowlęce, Chustki na głowę, Czapki dziane, Czapki i cza-
peczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki ku-
charskie, Czepki kąpielowe, Fartuchy, Kalosze [wkładane 
na obuwie], Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kombinezony, 
Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Ubranka 
do wózka [kombinezony niemowlęce], Kombinezony prze-
ciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zi-
mowe, Kombinezony [odzież], Kąpielowe kostiumy, Kostiu-
my kąpielowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i ma-
łych dzieci, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Legginsy, Majtki dziecięce 
[odzież], Mufki, Mufki [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Na-
krycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy, Narzutki na ramio-
na [odzież], Nauszniki [odzież], Ocieplacze, Ocieplacze 
na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplacze na ręce [odzież], Ocie-
placze na nogi [getry], Ocieplacze na kolana [odzież], Jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Masecz-

ki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitar-
nych, Odzież, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania, 
Odzież dziecięca, Odzież gotowa, Odzież ochronna zakła-
dana na ubrania, Odzież niemowlęca, Odzież nieprzema-
kalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
wodoodporna, Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opa-
ski na szyję [części odzieży], Pieluchomajtki [odzież], Ręka-
wiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Pikowane kurtki 
[odzież], Pasy przez ramię do odzieży, Paski [odzież], Swetry 
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Szaliki [odzież], Szorty 
[odzież], Topy [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Ogrze-
wacze stóp, nieelektryczne, Opaski na głowę, Palta, Panto-
fle domowe, Paski z materiału, Paski, Pelerynki, Kurtki piko-
wane [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe z kapturem, 
Płaszcze kąpielowe, Poncza, Rękawiczki, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szale i chusty 
na głowę, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki rur-
kowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Śliniaki dla niemowląt 
z tworzyw sztucznych, Śliniaki dla niemowląt [niepapiero-
we], Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów tekstylnych, 
Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Turbany, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Bandany, Berety, Berety 
szkockie z pomponem, Chusty na głowę, Chusty [odzież], 
Chusty, szale na głowę, Czapeczki na przyjęcia [odzież], 
Czapeczki z węzełkiem, Czapki wełniane, Czapki z dasz-
kiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, 
Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia gło-
wy], Daszki, Daszki przeciwsłoneczne, Kapelusze, Kaszkiety, 
Małe kapelusze, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów 
medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Mi-
try [nakrycia głowy], Modne kapelusze, Okrycia głowy 
z daszkiem, Przybrania głowy [woalki], Skórzane nakrycia 
głowy, Szale-tuby, Toczki [kapelusze], Woalki, welony, Woal-
ki, welony [odzież], Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Buciki 
dla niemowląt (z wełny), Buty baletowe, Buty damskie, Buty 
dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty dzie-
cięce, Dziane buty dla niemowląt, Obuwie damskie, Obu-
wie dla dzieci, Obuwie dla mężczyzn, Sandały, Walonki 
[buty filcowe], Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję, 
Alby, Alby liturgiczne, Apaszki, Artykuły odzieżowe do użyt-
ku teatralnego, Ascoty [krawaty], Bermudy, Bermudy (szor-
ty), Bezrękawniki, Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, 
Blezery, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy po-
larowe, Boa, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Chinosy, 
Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki 
[apaszki], Chusty pareo, Damskie luźne topy, Damskie su-
kienki na uroczystości, Długie kimona (nagagi), Długie kurt-
ki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne części 
strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Ele-
ganckie spodnie, Etole [futra], Fartuszki, Fraki, Fulary, Galo-
wa odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitury damskie, Garni-
tury męskie, Getry, Golfy, Jedwabne krawaty, Kaftany, Kami-
zelki, Kaptury, Kaszmirowe szale, Kimona, Kolanówki, Koł-
nierze, Komplety koszulek i spodenek, Komplety odzieżo-
we ze spodenkami, Kostiumy, Kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy taneczne, Ko-
stiumy teatralne, Koszule, Koszule do garniturów, Koszule 
eleganckie, Koszule codzienne, Koszule z dzianiny, Koszule 
z długimi rękawami, Koszule z golfem, Koszule z kołnierzy-
kiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki 
polo z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z na-
drukami, Kożuchy, Krawaty, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie 
ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki wiatroszczelne, Letnie 
sukienki, Letnie ubranka dla dzieci, Mankiety, Majtki, Mary-
narki od garniturów, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
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spodnie i kamizelki, Minispódniczki, Mundurki szkolne, 
Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, Odzież codzienna, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dziana, 
Odzież dziewczęca, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, 
Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież wieczorowa, Ogrodnicz-
ki, Owijacze, Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, Paski mate-
riałowe [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, 
Płaszcze, Podkolanówki, Podkoszulki, Podwiązki, Pończo-
chy, Poszetki, Pulowery, Pumpy, Rajstopy, Rampersy, Skar-
petki, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki 
i pończochy, Smokingi, Spodenki, Śpioszki, pajacyki, Spód-
nice, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódniczki 
baletowe, Spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, 
Stroje do chrztu, Stroje dla druhen, Stroje wizytowe, Sukien-
ki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki 
do chrztu, Sukienki druhen, Suknie balowe, Suknie koktajlo-
we, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Surduty, Swetry 
polo, Swetry rozpinane, Szarfy [do ubrania], Szelki, Szerokie 
koszule wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, 
Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Taśmy do spodni pod 
stopy, Tkane koszule, Togi, Trencze, Trykoty, Tuniki, Wypraw-
ki dla noworodków, Wyprawki dla niemowląt, Wyroby poń-
czosznicze, Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, 26 Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Broszki [dodatki 
do ubrań], Cekiny, Chusty do włosów, Dekoracyjne akceso-
ria do włosów, Elastyczne opaski do włosów, Elastyczne 
wstążki do włosów, Frotki do włosów, Gumka do związywa-
nia włosów, Gumki do kucyków, Gumki do kucyków i wstąż-
ki do włosów, Gumki do włosów, Klamry do włosów, Kokar-
dy do włosów, Kokardy papierowe [ozdoby do włosów], 
Koki do japońskich fryzur (mage), Koraliki inne niż do robie-
nia biżuterii, Kosmyki włosów, Koraliki, inne niż do wyrobu 
biżuterii, Koreańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], 
Nakrycia głowy dla panny młodej w postaci ozdobnych 
grzebieni do włosów, Orientalne szpilki do włosów, Ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], Ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opasek 
do zawijania włosów, Peruki, Przepaski do włosów, Spinki 
do kręcenia włosów, Spinki do włosów, Spinki [klamerki] 
do włosów, Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], Spinki 
[wsuwki] do włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do wło-
sów], Sploty włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], 
Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Szpilki do krę-
cenia włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Szpilki do ukła-
dania włosów, Szpilki do włosów, Szpilki i wsuwki do wło-
sów, Wałki do włosów, Wstążeczki papierowe [ozdoby 
do włosów], Wstążki do włosów, Wsuwki do kręcenia wło-
sów, Wsuwki do włosów, Wsuwki [spinki do włosów], Kom-
pozycje z kwiatów sztucznych, Kwiaty sztuczne, Sztuczne 
bukieciki [przypinane do sukni], Sztuczne kwiaty przycze-
piane do ubrań, Sztuczne kwiaty z tkanin, Wieńce z kwia-
tów sztucznych, Ozdobne zawieszki do okularów, Ozdobne 
zawieszki do telefonów komórkowych, Zawieszki, inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Frędzle, 
Falbany do spódnic, Falbany do odzieży, Falbanki koronko-
we, Dekoracja artykułów tekstylnych [łaty przyklejane 
na gorąco do -] [artykuły pasmanteryjne], Dodatki do bieli-
zny [pasmanteria], Gąbki do upinania włosów w kok, Girlan-
dy [hafty], Guziki ozdobne, Klamry do odzieży, Kokardki 
pasmanteryjne, Kokardy do odzieży, Koronka, Koronkowe 
ozdoby, Ozdobne plakietki, Ozdoby do kapeluszy, Ozdoby 
do obuwia, Ozdoby do ubrań, Sznurki do ozdabiania, Sznu-
rówki, Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji.

(210) 543282 (220) 2022 05 20
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.05, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 543322 (220) 2022 05 23
(731) ADS GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Galewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADS BUDUJE

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.15.09, 26.05.11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie mate-
riałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządze-
niami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do robót ziemnych.

(210) 543336 (220) 2022 05 20
(731) CARO LED TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pomiechówek
(540) (znak słowny)
(540) CARO LED TECHNOLOGY
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych.

(210) 543342 (220) 2022 05 23
(731) SKP ŚLUSAREK KUBIAK PIECZYK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKP
(510), (511) 36 Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie ra-
chunków], 41 Usługi szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie prawa, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, 45 Usługi prawne, Doradztwo 
prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi infor-
macji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi prawne pro 
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bono, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Mediacja 
[usługi prawne], Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Li-
cencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Li-
cencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo 
[usługi prawne], Usługi prawne związane z licencjonowaniem 
praw autorskich, Usługi doradcze związane z prawami kon-
sumenta [doradztwo prawne], Doradztwo prawne związane 
z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.

(210) 543386 (220) 2022 05 25
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FaceBoom Skin Dopamine
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 543401 (220) 2022 05 25
(731) PRAGMASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRAGMILE
(510), (511) 42 Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego, Programowanie komputerowe dla osób trze-
cich, Opracowywanie oprogramowania systemowego, 
Opracowywanie języków komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywa-
nie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, 
Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtual-
nej, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Dia-
gnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, 
Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, 
Opracowywanie baz danych, Projektowanie i opraco-
wywanie stron internetowych, Programowanie animacji 
komputerowych, Programowanie komputerowe w zakre-
sie gier wideo, Programowanie komputerowe w zakresie 
gier komputerowych, Rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym dla osób trzecich [debugowanie], Doradztwo 
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo specjalistyczne zwią-
zane z programowaniem komputerowym, Doradztwo 
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo 
w zakresie komputerowych programów baz danych, Do-
radztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem 
programów komputerowych baz danych, Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron interne-
towych, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo kompu-
terowe, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Badania dotyczące programów kom-
puterowych, Edycja programów komputerowych, Wdra-
żanie programów komputerowych w sieciach, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania 
do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja i naprawa 
oprogramowania komputerowego dla systemów kompu-
terowych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogra-
mowania bazy danych, Inżynieria oprogramowania, Konfi-
guracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfigu-
racja systemów i sieci komputerowych, Udzielanie informa-

cji w zakresie programowania komputerów, Dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 543411 (220) 2022 05 26
(731) CREDIPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CREDIPASS
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej finansowej, Usługi doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą finansową, 
Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania 
działalnością gospodarczą finansową, Usługi doradztwa 
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej 
finansowej, Usługi agencji public relations, Usługi w zakre-
sie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, Usługi mar-
ketingowe, Usługi pozyskiwanie i udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej finansowej, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, Doradztwo podatko-
we, Usługi księgowości i rachunkowości, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Promocja sprzedaży, Reklama, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Or-
ganizowanie targów i wystaw celach handlowych i rekla-
mowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów rekla-
mowych, Badania rynku, Badanie opinii publicznej, Usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów i pre-
zentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmo-
wanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uak-
tualnianie materiałów reklamowych, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie da-
nych dla komputerowych baz danych, Sortowanie danych 
w bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Po-
wielanie dokumentów, Wycena działalności gospodarczej, 
Audyt, Pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, 
Prognozy ekonomiczne, Weryfikacja rachunków, 36 Dzia-
łalność finansowa, Usługi w zakresie operacji finansowych, 
Doradztwo finansowe, Usługi pośrednictwa w sprawach 
finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi doradztwa 
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi 
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, Pozy-
skiwanie środków finansowych, Pośrednictwo kredytowe, 
Pośrednictwo inwestycyjne, Agencje nieruchomości, Usłu-
gi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomo-
ści, Usługi obsługi wynajmu nieruchomości, Wynajmowa-
nie i dzierżawa majątku nieruchomego, Administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, Sporządzanie umów naj-
mu, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmowa-
nie powierzchni biurowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
papierów wartościowych, akcji, papierów dłużnych, walut 
i kryptowalut, Sprzedaż za pośrednictwem Internetu papie-
rów wartościowych akcji, papierów dłużnych, walut i kryp-
towalut, Pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kre-
dytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
usługi leasingowych, sprzedaży na raty, Obsługa transakcji 
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, kon-
sumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzeda-
ży na raty, Zarządzanie finansami, Zarządzanie majątkiem 
ruchomym i nieruchomym, Prowadzenie rachunków finan-
sowych, Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, Pośrednictwo 
w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsump-
cyjnych i hipotecznych, Usługi w zakresie ubezpieczeń, 
Prowadzenie analiz finansowych, Ekspertyzy dla celów 
finansowych, Informacja finansowa, Ekspertyzy i wyceny 
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dla celów podatkowych, Usługi powiernicze, Sporządzanie 
i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finanso-
wych przedsiębiorstw, Opracowanie i publikowanie rapor-
tów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Inwestycje kapitałowe, Deponowanie walorów, Przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, 
Maklerstwo giełdowe, Pośrednictwo giełdowe, Agencje 
finansowe, Agencje ściągania wierzytelności, Usługi mone-
tarne, Kantory wymiany walut, 41 Usługi dotyczące orga-
nizowania szkoleń o tematyce finansowo - ekonomicznej 
i prawniczej, Edukacja, Kształcenie praktyczne, Informacja 
o edukacji, Doskonalenie zawodowe, Publikowanie tekstów 
i książek ekonomicznych i prawniczych, Publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków o tematyce ekono-
micznej i prawniczej, Obsługa oraz udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(210) 543425 (220) 2022 05 25
(731) Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich, DE
(540) (znak słowny)
(540) KRAINA CZARÓW
(510), (511) 30 Guma owocowa, Pianki na bazie cukru, Lu-
krecja, Kombinacje gumy owocowej, pianki na bazie cukru  
i/lub lukrecji, Wyroby cukiernicze.

(210) 543462 (220) 2022 05 26
(731) PLEWKA JAROSŁAW, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIT CAR STUDIO FOR THE LOVE OF THE CAR

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akceso-
ria do pojazdów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Pasa-
żerskie pojazdy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy do przewo-
zu pasażerów, Pojazdy autonomiczne, Pojazdy elektryczne, 
Pojazdy hybrydowe, Części i akcesoria do pojazdów lądo-
wych, Pojazdy napędzane elektrycznie, Pojazdy kołowe, 
Pojazdy kierowane automatycznie, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie kupna, 
Usługi w zakresie zamówień online, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pojazdami.

(210) 543481 (220) 2022 05 27
(731) SKALSKI WOJCIECH, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e KANCELARIA PODATKOWA

(531) 20.01.17, 24.17.07, 26.13.25, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 35 Dostarczanie raportów dotyczących infor-
macji rachunkowych, Księgowanie kosztów, Księgowość 
administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Pro-
wadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, 
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przy-
gotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przygo-
towywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przed-
siębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Przygo-
towywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość 
komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Skompu-
teryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
Sporządzanie bilansów finansowych, Sporządzanie doku-
mentów dotyczących opodatkowania, Sporządzanie spra-
wozdań finansowych, Usługi księgowe na potrzeby fuzji 
i przejęć, Zarządzanie rachunkowością, Usługi kadrowo – 
płacowe, Prowadzenie dokumentacji wszystkich osób za-
trudnionych w firmie.

(210) 543486 (220) 2022 05 27
(731) KUCHARCZYK MARCIN PPH, Leńcze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ameko

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Buty dziecięce, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty wsuwane, Buty skórzane, Buty nieprzemakalne, 
Buty do kostki, Buty na rzepy, Buciki dla niemowląt (z weł-
ny), Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla dzieci, Obuwie 
dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Kalosze [obuwie], 
Odzież, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież skó-
rzana, Buty do nauki chodzenia, Sandały, Sandały niemowlę-
ce, Balerinki [obuwie], Pantofle do baletu, Pantofle domowe, 
Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Skarpetki antypośli-
zgowe, Pantofle, Półbuty, 35 Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży.
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(210) 543495 (220) 2022 05 27
(731) ANDROS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻEMISIE

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki, przetwory owocowe i wa-
rzywne.

(210) 543496 (220) 2022 05 27
(731) ANDROS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łopatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) konfitella

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 29 Dżemy, galaretki, przetwory owocowe i wa-
rzywne.

(210) 543516 (220) 2022 05 27
(731) DOMAŃSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewska Papiernia

(531) 07.01.14, 05.01.09, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 40 Prowadzenie usług w zakresie: druk sitowy, 
Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie fotograficzne, 
Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowa-
nie szablonów, Drukowanie zdjęć, Introligatorstwo, Oprawa 
książek lub dokumentów i wykańczanie druków, Oprawianie 
książek, Tłoczenie oryginałów wzorców płyt, Tłoczenie wzo-
rów wypukłych na powierzchni papieru, Cyfrowe drukowa-
nia książek i innych dokumentów na zamówienie, Drukowa-
nie na tkaninach.

(210) 543518 (220) 2022 05 27
(731) HUANG YIXIAN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) SIWIECKI
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, Skóry zwierzęce, wyro-
by z nich, Walizki i torby, Parasolki i parasole, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Pasy i paski skórzane do spodni.

(210) 543523 (220) 2022 05 27
(731) Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) INSPIRATION STORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzo-
ny, Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, 
Zapałki, Artykuły dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy 
papierosowe, Filtry papierosowe, Kieszonkowe urządzenia 
do skręcania papierosów, Ręczne maszynki do umieszcza-
nia tytoniu w papierowych gilzach, Papierosy elektronicz-
ne, Kartridże do papierosów elektronicznych: Płyny do pa-
pierosów elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrze-
wania, Urządzenia i części do urządzeń służących do pod-
grzewania tytoniu, Substytuty tytoniu do inhalacji, Papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu, Papierośnice, Pudełka 
na papierosy, Snus z tytoniem, Tabaka z tytoniem, Snus bez 
tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Beztytoniowe doustne saszetki 
z nikotyną (nie do użytku medycznego), 35 Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą e-papierosów, papie-
rosów elektronicznych, płynów do papierosów elektro-
nicznych, tytoniu, substytutów tytoniu (nie do celów me-
dycznych), artykułów dla palaczy, zapałek, waporyzatorów 
osobistych i papierosów elektronicznych oraz aromatów 
i płynów do nich, wyrobów tytoniowych do podgrzewa-
nia, urządzeń i części do urządzeń służących do podgrze-
wania tytoniu i substytutów tytoniu do inhalacji, snusu z ty-
toniem, tabaki z tytoniem, snusu bez tytoniu, tabaki bez 
tytoniu, beztytoniowych doustnych saszetek z nikotyną 
(nie do celów medycznych).

(210) 543528 (220) 2022 05 27
(731) Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) INSPIRATION STORE
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, 
Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, 
Artykuły dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy papieroso-
we, Filtry papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręca-
nia papierosów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu 
w papierowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Kartridże 
do papierosów elektronicznych: Płyny do papierosów elek-
tronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania, Urzą-
dzenia i części do urządzeń służących do podgrzewania 
tytoniu, Substytuty tytoniu do inhalacji, Papierosy zawiera-
jące substytuty tytoniu, Papierośnice, Pudełka na papierosy, 
Snus z tytoniem, Tabaka z tytoniem, Snus bez tytoniu, Taba-
ka bez tytoniu, Beztytoniowe doustne saszetki z nikotyną 
(nie do użytku medycznego), 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą e-papierosów, papierosów elektro-
nicznych, płynów do papierosów elektronicznych, tytoniu, 
substytutów tytoniu (nie do celów medycznych), artykułów 
dla palaczy, zapałek, waporyzatorów osobistych i papie-
rosów elektronicznych oraz aromatów i płynów do nich, 
wyrobów tytoniowych do podgrzewania, urządzeń i części 
do urządzeń służących do podgrzewania tytoniu i substytu-
tów tytoniu do inhalacji, snusu z tytoniem, tabaki z tytoniem, 
snusu bez tytoniu, tabaki bez tytoniu, beztytoniowych do-
ustnych saszetek z nikotyną (nie do celów medycznych).

(210) 543533 (220) 2022 05 30
(731) CHOCHOLEWSKA IWONA, Sierakowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM WZAJEMNEJ MOTYWACJI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.22, 05.07.24, 26.01.16
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Na-
uczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzi-
nie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Usługi edukacyj-
ne związane z odżywianiem, Prowadzenie kursów szkolenio-
wych on-line związanych z odżywianiem, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów 
edukacyjnych związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakre-
sie diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkole-
nie w zakresie żywienia [nie medyczne], Przygotowywanie 
tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Usługi publikacji, Publikowanie pod-
ręczników, Publikowanie czasopism, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Wydawanie publikacji medycznych, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowa-
nie książek, czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, 
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udo-
stępnianie publikacji on-line, Publikowanie książek i recen-
zji, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
medycyny, Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z pre-
zentacji żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, 
Prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, Szkolenia w za-
kresie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia dla personelu 
w zakresie technologii żywności, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], 44 Udzielanie infor-
macji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane 
z dietą, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udziela-
nie informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia 
publicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Usługi diete-
tyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, 
Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez 
dietetyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suple-
mentów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związa-
nych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie infor-
macji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 

przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
Doradztwo żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe, Usługi 
doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Usługi dorad-
cze w zakresie żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych 
w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów me-
dycznych.

(210) 543561 (220) 2022 05 30
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoppy by Carlsberg Polska

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.11.15
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub 
danych, Nagrane media i media do pobrania, oprogramo-
wanie komputerowe, komputerowe bazy danych, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie gier, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 35 Promocja 
sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, kampanie marketingowe, organizacja 
i przeprowadzanie imprez w celach reklamowych i/lub pro-
mocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 543568 (220) 2022 05 30
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Žatecký Letky
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 543570 (220) 2022 05 30
(731) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Žatecký Černý
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 543584 (220) 2022 05 31
(731) MOSEY GRABOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 

-AKCYJNA, Żelistrzewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mosey
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi 
w zakresie analiz rynkowych, Badania rynku, Usługi w zakre-
sie dekorowania wystaw sklepowych, Doradztwo handlowe, 
Organizowanie targów handlowych i reklamowych, Specjali-
styczne doradztwo handlowe, Reklama, Sprzedaż artykułów 
odzieżowych, obuwniczych i pasmanteryjnych, Hurtowa 
i detaliczna sprzedaż odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz in-
nych dodatków modowych, w tym za pomocą sklepu inter-
netowego.

(210) 543590 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF ON

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-

niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
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biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-

sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
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munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-
-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-

mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2022

ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543591 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO RMF 24

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-

ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
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zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-

we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
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Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-
-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 

imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
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i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543592 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-

we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
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do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 

Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
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kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 

konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
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warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543593 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF CLASSIC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, 
Dyski optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski 
optyczne z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dys-
ków komputerowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki 
z nagraniami, Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] 

naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy kinematogra-
ficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wi-
deo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla 
informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety 
dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, 
Kasety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety 
wideo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, 
Kompaktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory 
ekranowe, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Kompute-
ry, Komputery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki da-
nych, Magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagrania-
mi, Magnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bez-
przewodowe], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprze-
wodowych, Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofo-
ny, Monitory, Monitory do komputerów, Nadajniki bezprze-
wodowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radio-
wych, Nadajniki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Na-
grane filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne za-
wierające komputerowe bazy danych, Nienagrane magne-
tyczne nośniki danych, Nośniki danych magnetyczne, Nośni-
ki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Od-
twarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
kompaktowych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośni-
ki informacji, Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty 
fonograficzne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe no-
śniki do nagrywania danych, Zapisane dane, w tym tekst, 
nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obra-
zy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym 
oprogramowanie do pobierania, magazynowania, genero-
wania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, 
obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Procesory 
tekstu, Programy gier komputerowych, Programy kompute-
rowe jako software ładowalny, Programy komputerowe na-
grane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, 
Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia 
do nagrywania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwa-
rzania dźwięku, Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące progra-
my komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, Ta-
śmy do nagrywania dźwięku, Taśmy do rejestracji dźwięku, 
Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządzenia 
do nagrywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji 
dźwięku, Urządzenia nadawcze, Zapisane dane dotyczące 
określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, 
nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obra-
zy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym 
oprogramowanie do pobierania, magazynowania, genero-
wania, odtwarzania i organizowania nagrań audio, wideo, 
obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, Zapisane 
lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, Przekaźniki 
radiowe, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czasopisma, 
Druki, Dzienniki, Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Formularze (blankiety, druki), Fotografie [wydrukowa-
ne], Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze dru-
kowane, Kartki okolicznościowe, Karton, Karty muzyczne 
z życzeniami, Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, Komiksy, Koperty z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Książki, Malarstwo [obrazy], Mapy, 
Materiały do modelowania, Materiały drukowane, Materiały 
klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, Materiały 
piśmienne, Modele, makiety architektoniczne, Naklejki adre-
sowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [no-
tesy], Notesy, Noże do papieru lub kartonu, Obrazy, Ochron-



Nr  ZT29/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

ne okładki na książki, Okładki na dokumenty, Papeterie, Pa-
pier, Papier listowy, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plansze, Pocztówki 
i widokówki, Prospekty, Przybory do pisania, Publikacje dru-
kowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Pu-
blikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Repro-
dukcje graficzne, Szyldy z papieru lub z tektury lub z karto-
nu, Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Torebki, Torebki do pakowania z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony 
do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie (sa-
lonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy [atrapy], 35 Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchi-
singu, Administrowanie hotelami, Agencje importowe i eks-
portowe, Agencje informacji handlowej, Analizy w zakresie 
marketingu, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Badania i ana-
lizy rynku, Badania informacji dotyczących działalności go-
spodarczej, Badanie opinii, Badania rynku do celów reklamo-
wych, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Franchi-
sing, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarzą-
dzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, 
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Imple-
mentacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dzie-
dzinie marketingu, Impresariat w działalności artystycznej, 
Informacja handlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
danych dla osób trzecich, Kompilacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, Kompilacja i systematyzacja danych 
na potrzeby komputerowych baz danych, Kompilacja re-
klam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing, 
Marketing bezpośredni (reklama), Marketing dotyczący pro-
mocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Organizowanie aukcji internetowych, 
Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszukiwania w zakre-
sie patronatu, Pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji 
reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do ce-
lów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, telewizyj-
nych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja sprze-
daży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawia-
nych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektro-
niczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem prze-
syłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wia-
domości reklamowych w sieciach komputerowych, Repro-
dukcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału 
reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 

materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usłu-
gi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz da-
nych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wystawowy-
mi, Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 
38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Do-
starczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji 
i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn inter-
netowych [isp], Elektroniczna transmisja danych i dokumen-
tów za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne 
przekazywanie danych i dokumentów przez terminale kom-
puterowe i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesy-
łanie wiadomości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja 
programów radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, 
Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje telewizyjne 
i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udostępnia-
nych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja 
danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowo-
dowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komuni-
kacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cy-
frową lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefo-
niczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośred-
nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radio-
wa, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów 
przez sieci satelitarne, Nadawanie programów telewizji sate-
litarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa przekazu foniczne-
go, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitar-
nych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kompute-
rowych baz danych, Organizowanie systemów transmisyj-
nych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiado-
mości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Prowa-
dzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na wła-
sną rzecz, Prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza 
muzycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowa-
dzenie rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowa-
dzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Inter-
net, Przekaz satelitarny, Przekazywanie informacji różnego 
rodzaju na adresy internetowe (webmessaging), Przesyłanie 
dalej wiadomości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwię-
ków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy 
pomocy światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie infor-
macji drogą satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej 
(usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektronicz-
ną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyła-
nie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci 
komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy po-
mocy komputera, Radiofonia, Rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów te-
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lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiorni-
kami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych za pośred-
nictwem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomu-
nikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obej-
mująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomu-
nikacja za pomocą terminali komputerowych, telematów, 
satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematyczna ko-
munikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, 
Transmisja i retransmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, Transmisja na żywo dostępna przez strony główne 
w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów dro-
gą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą sa-
telitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, Trans-
misja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów radio-
wych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu 
do portalu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakre-
sie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, 
Usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, 
Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników bizneso-
wych, Usługi nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], 
Usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi 
prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przeka-
zu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usłu-
gi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomunika-
cji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usłu-
gi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodo-
wych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne 
dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie interne-
towych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu 
sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radio-
wej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej doty-
czące transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie 
przekierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakre-
sie telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewi-
zyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoław-
czych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środ-
ków elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitar-
nych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypo-
życzanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, 
Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kana-
łów łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, 
Wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, Wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wypożycza-
nie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wy-
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostę-
pu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zbieranie, opracowywanie i przeka-
zywanie wiadomości i informacji, 41 Administrowanie lote-
riami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, 
E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, 
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia teleko-
munikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone 
za pomocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym pio-
senkarskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Lote-

rie, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż progra-
mów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż 
taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizo-
wanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowa-
nie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
czasu wolnego, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów 
edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie spektakli, Organizowanie za-
baw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja fil-
mów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk mu-
zycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radio-
we, Produkcja programów radiowych i/lub programów tele-
wizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządza-
nie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie 
agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, 
Przygotowywanie programów radiowych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elektronicz-
ną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne 
online nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i mu-
zyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych 
[planowanie], Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże 
fotograficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria pro-
gramów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowi-
ska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpo-
wszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie 
usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie 
urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowa-
nia pokazów i widowisk artystycznych, organizowania za-
wodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tek-
stów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypo-
życzania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świad-
czone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkar-
skich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, 
Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magnetowido-
wych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania ple-
biscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowa-
nia rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia 
do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi świad-
czone przez parki rozrywki, Usługi udostępniania nagranych 
nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania plików 
audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej 
i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania reportaży, 
Usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spek-
takli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, 
Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi w za-
kresie publikowania online, Usługi w zakresie wypożyczania 
taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne 
na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji 
satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożycza-



Nr  ZT29/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

nie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych 
i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki 
lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Przygo-
towywanie i realizacja programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowanie strona-
mi internetowymi, Aktualizacja, powielanie, projektowanie, 
wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo kom-
puterowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz da-
nych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów 
komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwe-
rach [strony internetowe], Usługi projektowania i dekoracji 
wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi 
związane z prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie 
i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary 
szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy tu-
rystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie 
i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Organizowanie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restau-
racje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usłu-
gi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restau-
racyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy 
i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, 
Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypo-
życzanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 
45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjo-
nowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i tele-
wizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związa-
nych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, 
wideo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543594 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF CLASSIC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
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z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-

na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem prze-
syłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wia-
domości reklamowych w sieciach komputerowych, Repro-
dukcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materia-
łu reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyza-
cja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunika-
tów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek 
i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji informa-
cyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne 
online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, 
Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi me-
nedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub re-
klamowych, Usługi public relations, Usługi rozlepiania pla-
katów reklamowych, Usługi zarządzania hotelami, Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie 
materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja kompu-
terowych baz danych, Zarządzanie i administrowanie miej-
scami wystawowymi, Zarządzanie profesjonalną działalno-
ścią artystyczną, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie 
w mediach, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elek-
troniczna, Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego 
i transmisji i usług radiowej, Dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [isp], Elektroniczna transmisja da-
nych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, 
Elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez 
terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, Elek-
troniczne przesyłanie wiadomości, Emisja programów tele-
wizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, 
Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Interneto-
we stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunika-
cja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez termina-
le komputerowe, Komunikacja przez terminale komputero-
we, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegra-
ficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cy-
frowych terminali komputerowych, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodo-
we, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nadawa-
nie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, 
Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadaj-
ników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie 
czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organizo-
wanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu interneto-
wego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we wła-
snym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni ra-
diowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji 
radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sateli-
tarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy 
internetowe (webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomo-
ści przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów 
drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światło-
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wodu, Przesyłanie danych przy pomocy terminali kompu-
terowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitar-
ną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie 
telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, 
Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Radiofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych 
i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem sateli-
tów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych prze-
kazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, 
Telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), 
Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja za pomocą ter-
minali komputerowych, telematów, satelitów, radia, tele-
grafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja za po-
średnictwem terminali komputerowych, Transmisja i re-
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmi-
sja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą satelitar-
ną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
drogą satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną 
i kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja sa-
telitarna, Transmisje i retransmisje programów radiowych, 
Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmi-
towanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron internetowych, 
Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do portalu 
internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozryw-
ki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi infor-
macyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komu-
nikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi tele-
komunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi teleko-
munikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, 
Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne doty-
czące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie interneto-
wych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu 
sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radio-
wej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej do-
tyczące transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, Usługi w za-
kresie przekierowywania do witryn internetowych, Usługi 
w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmi-
sji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przy-
woławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych 
środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten sa-
telitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci kompute-
rowej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie 
kanałów łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu nadaw-
czego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania informa-
cji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Wy-

pożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów 
audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wy-
pożyczanie zestawów do nada-ania satelitarnego, Zapew-
nianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do stron internetowych, Zbieranie, opracowywa-
nie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admini-
strowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kur-
sy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyj-
ne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem 
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej 
bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy 
muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, 
Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowanie nagród [loterie], 
Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, Montaż programów radiowych, Montaż progra-
mów telewizyjnych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż 
taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
Nagrywanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie poka-
zów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, ra-
diowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organi-
zowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie konkur-
sów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii 
audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, in-
ternetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produk-
cja imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja 
programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, 
Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, fil-
mowa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie progra-
mu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji arty-
stycznych, Przedstawienia nadawane za pośrednictwem 
telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące 
usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowy-
wanie programów radiowych, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne online 
nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie ma-
teriałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach da-
nych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i mu-
zyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych 
[planowanie], Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże 
fotograficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria 
programów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka [wido-
wiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpo-
wszechniania radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie 
usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie 
urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowa-
nia pokazów i widowisk artystycznych, organizowania za-
wodów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tek-
stów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypo-
życzania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świad-
czone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosenkar-
skich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, 
Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magnetowi-
dowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowa-
nia plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi orga-
nizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi 
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studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi 
świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępniania na-
granych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępnia-
nia plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozryw-
ki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania 
reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania wi-
dowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie 
wypożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowi-
ska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i wido-
wiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i re-
kwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypoży-
czanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizo-
wane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozryw-
ki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 
42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, 
powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, kon-
serwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, Analiza 
systemów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i opraco-
wywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Odzyskiwanie komputerowych baz danych, Prognozowa-
nie pogody, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach [strony inter-
netowe], Usługi projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane z pro-
gnozami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting ser-
werów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, 
Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety, 
Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Organizowanie obo-
zów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restaura-
cje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi 
barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restau-
racyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy 
i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, 
Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypo-
życzanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Li-
cencjonowanie programów komputerowych, Licencjono-
wanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie 
prawami autorskimi, Licencjonowanie programów radio-
wych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw związanych z programami, produkcjami i formatami 
telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543595 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RMF CLASSIC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
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temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-

łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
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nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-

sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
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Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-

zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].
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(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
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do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 

dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
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kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 

głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
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piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-

nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543597 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF 24

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
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Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-

singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
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gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-

formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
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kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-

zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543598 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF 24

(531) 26.04.02, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
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do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 

artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
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Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 

nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
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Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 

miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543599 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO RMF 24

(531) 26.04.02, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
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do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 

artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
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Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 

nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
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Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 

miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543602 (220) 2022 05 31
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
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do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 

artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
public relations, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje praso-
we, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczne przekazywanie danych i do-
kumentów przez terminale komputerowe i urządzenia elek-
troniczne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja pro-
gramów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emi-
sja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
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Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Ko-
munikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale kom-
puterowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komuni-
kacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja tele-
graficzna, Komunikacja za pośrednictwem analogowych 
i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat ro-
omów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten 
nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Organi-
zowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektroniczna, 
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektro-
niczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elektronicz-
na, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu internetowe-
go we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie wor-
talu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we własnym 
imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(webmessaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez telefon, 
Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyłanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informa-
cji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 

nadawania drogą kablową i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi online, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń słu-
żących do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów 
do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiado-
mości i informacji, 41 Administrowanie loteriami na rzecz 
osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Inte-
raktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowadzone  
on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego 
lub sieci komputerowej bądź prowadzone za pomocą in-
nych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, 
Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
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Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne online nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych [planowanie], Rejestrowa-
nie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie 
usługi agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub tele-
wizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja na-
grań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez 
osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, 
Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, 
Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk arty-
stycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi do-
tyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali mu-
zycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Przygotowywanie i realizacja programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Admini-
strowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, 
projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, do-
radztwo w zakresie oprogramowania, Analiza systemów IT, 
Doradztwo komputerowe, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Dostarczanie i opracowywanie wyszuki-
warek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych 
baz danych, Prognozowanie pogody, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca 
na serwerach [strony internetowe], Usługi projektowania 
i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 
43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, 
Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, 
Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organi-
zowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjona-
ty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja 

miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane 
i restauracyjne, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystrybutorów wody 
pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przenośnych, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowa-
nia, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Licencjonowanie 
przedstawień muzycznych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wi-
deo i radiowymi [usługi prawne].

(210) 543615 (220) 2022 05 31
(731) GRZEGORCZYK ARTUR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAGITTARIUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Sodomki 
[szlafroki], Japońskie szlafroki (nemaki), Bielizna, Bielizna noc-
na, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna dam-
ska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowa bieli-
zna, Nocna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna osobista 
i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połączenie ko-
szulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobista [część 
garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna damska [body 
połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop [części odzieży], 
Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby pończosznicze, Pięty 
do pończoch, Skarpetki i pończochy, Pasy do pończoch dla 
mężczyzn, Wstawki do pończoch [części odzieży], Rajstopy 
do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Paski z mate-
riału, Paski skórzane [odzież], Pasy wyszczuplające [gorsety], 
Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, Maski na oczy, Maski 
ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Piżamy, Jedno-
częściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piża-
my, Piżamy [tylko z trykotu], Biustonosze, Biustonosze bez 
ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Ramiączka 
do biustonoszy, Biustonosze samonośne, Majtki, Majtki wy-
szczuplające, Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], Podwiązki, 
Podwiązki do skarpetek, Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia 
głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia 
głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe 
nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty 
[odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], 
Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury 
[odzież], Mufki [odzież], Woalki. welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 



Nr  ZT29/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież|, Dzianina [odzież], Kombinezo-
ny [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami,                                                                                 
odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Che-
ongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukien-
ki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki 
o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sporto-
we, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Ko-
szule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzch-
nie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z na-
drukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rę-
kawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule 
hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, 
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy 
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie 
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki 
baletowe, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], 
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [brycze-
sy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety 
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krót-
kie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płasz-
cze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki 
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, 
Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki blu-
zy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki 
dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cie-
płe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez ręka-
wów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apasz-
ki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki weł-
niane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, 
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z dasz-
kiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze prze-
ciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kape-
lusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], 
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, 
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki Jedwabne, Szale i etole, Dłu-
gie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na gło-
wę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecię-
ce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dzie-
cięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, 41 Konkursy muzyczne, Przedstawienia 
muzyczne, Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Pro-
dukcja muzyczna, Muzyczne usługi wydawnicze, Prezentacja 
przedstawień muzycznych, Prezentacja koncertów muzycz-
nych, Usługi festiwali muzycznych, Wypożyczanie kaset mu-

zycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Publikowanie tek-
stów muzycznych, Reżyserowanie przedstawień muzycz-
nych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizacja kon-
kursów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wy-
darzeń muzycznych, Wynajem instrumentów muzycznych, 
Wypożyczanie instrumentów muzycznych, Produkcja 
przedstawień muzycznych, Usługi bibliotek muzycznych, 
Wykonywanie programów muzycznych, Obsługa koncer-
tów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizo-
wanie koncertów muzycznych, Produkcja koncertów mu-
zycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Występy muzyczne 
i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Widowiska 
muzyczne na żywo, Przedstawienia muzyczne na żywo, 
Produkcja muzycznych filmów wideo, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, Występy taneczne, muzyczne i dramatycz-
ne, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Usługi 
w zakresie produkcji muzycznej, Usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, Zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, Wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficz-
nych, Występy grup muzycznych na żywo, Produkcja na-
grań dźwiękowych i muzycznych, Usługi imprez muzycz-
nych na żywo, Występy zespołów muzycznych na żywo, 
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Or-
ganizowanie występów muzycznych na żywo, Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali muzycznych, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupy muzyczne, Usługi w zakresie roz-
rywki muzycznej animowanej, Planowanie sztuk teatralnych 
lub spektakli muzycznych, Usługi występów grup muzycz-
nych na żywo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycz-
nych, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Usługi 
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, Prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez muzyczną grupę wokalną, Usługi rozrywki mu-
zycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Usługi roz-
rywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi 
edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyj-
nych, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów 
muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów mu-
zycznych grup wokalnych, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne widowi-
ska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do występów, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na koncerty muzyczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do występów grup muzycznych na żywo, Selekcja i kompi-
lacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trze-
cie, Tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów mu-
zycznych i lekcji muzyki, Usługi w zakresie dostarczania roz-
rywki w formie występów muzycznych na żywo, Rozrywka, 
Organizowanie rozrywki, Ośrodki rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe, Zapewnianie rozrywki online, Usługi klubowe 
[rozrywka], Informacja o rozrywce, Produkcja rozrywki audio, 
Rozrywka on-line, Usługi rozrywki dźwiękowej, Produkcja 
nagrań dźwiękowych, Montaż taśm dźwiękowych, Usługi 
studiów nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie urządzeń do nagrywania 
dźwięku i wideo, Realizowanie rozrywki w postaci nagrań 
dźwiękowych, Publikowanie tekstów w postaci płyt  
CD-ROM, Wypożyczanie płyt lub taśm magnetycznych 
z nagranym dźwiękiem, Wynajem płyt DVD, Publikowanie 
treści rozrywkowych za pośrednictwem sieci Internet, Publi-
kowanie treści rozrywkowych za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.
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(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papie-
ru, Papier i karton, Materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Ad-
resarki, Afisze, plakaty, Agendy, Aktówki [artykuły biurowe], 
Akwarele, Album na autografy, Albumy dla niemowląt, Albu-
my do wklejania, Albumy do zdjęć, Albumy fotograficzne 
i kolekcjonerskie, Albumy ślubne, Albumy na naklejki, Albu-
my na monety, Aplikacje z papieru, Arkusze rytownicze, Ar-
kusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze do pakowania 
z tworzyw sztucznych, Arkusze informacyjne, Aplikatory far-
by w postaci gąbek, Aplikacje w postaci kalkomanii, Arkusze 
wyników, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, Arkusze z wiskozy do zawijania, Arkusze znaczków 
pamiątkowych, Artykuły do korektorowania i ścierania, Arty-
kuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisa-
nia, Atlasy, Artykuły piśmiennicze, Artykuły biurowe, Atra-
ment, Atramenty, Banknoty, Banknoty pamiątkowe, Biblie, 
Bibułka, Bibuły, Bilety, Bileciki stołowe, Blistry, Biurowe maszy-
ny do stemplowania, Biurowe zbieraczki do arkuszy, Biurowe 
artykuły papiernicze, Bloczki do pisania, Bloczki do notowa-
nia zamówień, Bloczki do notowania, Blistry do pakowania, 
Bony, Bloki z luźnymi kartkami, Bloki listowe, Bloki papierowe, 
Broszury, Broszury dotyczące gier, Bony wartościowe, Bloki 
[artykuły papiernicze], Bloczki rachunkowe, Bloczki notatni-
kowe, Bloki księgowe, Bony towarowe, Bony upominkowe, 
Broszury drukowane, Brystol, Cenniki, Chusteczki toaletowe, 
Certyfikaty drukowane, Chusteczki higieniczne, Chromolito-
grafie, Chorągiewki papierowe, Cyrkle, Cyrkle kreślarskie, Cza-
sopisma branżowe, Datowniki, Czeki, Czeki bankowe, Czaso-
pisma [periodyki], Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z papieru, Czcionki drukarskie, Czcion-
ki ze stali, Czcionki [cyfry i litery], Czasopisma z plakatami, 
Druki, Diagramy, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, 
Dekoracyjne ozdoby do ołówków, Dekoracyjny papier 
do pakowania, Długopisy kolorowe, Druki litograficzne, Druki 
handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Deski kreślar-
skie [artykuły malarskie], Deski kreślarskie [rysownice], Druko-
wane bilety, Drukowane diagramy, Drukowane emblematy, 
Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane etykietki papie-
rowe, Drukowane karty informacyjne, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Drukowane ma-
teriały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Dru-
kowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkole-
niowe, Drukowane nagrody, Drukowane materiały ilustracyj-
ne, Drukowane wykresy, Drukowane programy zajęć, Ekierki, 
Dziurkacze biurowe, Dzienniki, Drukowane wzory, Drukowa-
ny materiał promocyjny, Drukowane znaki papierowe, Dru-
kowane zaproszenia, Dwustronna taśma klejąca do użytku 
biurowego, Dwustronna taśma przylepna do użytku domo-

wego, Ekslibris, Encyklopedie, Elektryczne urządzenia 
do zgrzewania do użytku biurowego, Elektryczne tempe-
rówki do ołówków, Elektryczne pistolety zszywające do użyt-
ku biurowego, Elektryczne pirografy do wypalania w drew-
nie dla artystów , Elektryczne maszyny do pisania, Elektrycz-
ne otwieracze do listów, Elektryczne i elektroniczne maszyny 
do frankowania, Elektryczne dziurkacze, Elektroniczne ma-
szyny do pisania, Emblematy papierowe, Etui do notatników, 
Etui na paszporty, Etykietki z ceną, Etykiety adresowe, Etykie-
ty kartonowe na bagaż, Etykieciarki biurowe, Etui na przybo-
ry do pisania, Etui na książeczkę czekową, Etui na identyfika-
tory [artykuły biurowe], Etui na książeczki czekowe, Fiszki, 
Flamastry, Folia, Flamastry zakreślacze, Flamastry ścieralne, 
Filtry do wody z papieru, Figurki z papieru, Etykiety z papieru, 
Etykiety wysyłkowe, Etykiety tekturowe, Etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia spo-
żywcza, Folia korekcyjna do maszyn do pisania, Folia do pa-
kowania prezentów, Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Folie bąbelkowe do pakowania, Folie do okładania 
książek, Folie klejące do artykułów papierniczych, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folie z pęcherzykami 
powietrza, Folie z polipropylenu do pakowania, Folie poliety-
lenowe do zawijania lub pakowania, Formatki do bilonu, For-
mularze czyste, Formularze rachunkowe, Fotografie, Futerały 
na mapy, Futerały na matryce, Frankownice do użytku biuro-
wego, Gazety, Gąbki do kredy, Gąbki do nakładania farby, 
Gąbki do ścierania tablic [gąbki do kredy], Globusy nieba, 
Globusy, Glina do modelowania, Girlandy papierowe, Giloty-
ny do papieru, Grafity do ołówków, Gumki, Gumowany pa-
pier, Gumki elektryczne, Gumki do wymazywania tekstu pi-
sanego, Gumki do ścierania, Gumowe nakładki na palce, Ilu-
strowane albumy, Indeksy dokumentów, Indeksy, skorowi-
dze, Japoński papier rękodzielniczy, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Kałamarze, Kalendarze, Kalka kreślarska, Kalka ko-
piująca, Kalka maszynowa, Kalka płócienna, Kalkomanie 
na gorąco, Kalkomanie prasowanki, Kalkomanie podłogowe, 
Karton, Kartki z życzeniami, Kartki rocznicowe, Kartki moty-
wacyjne, Kamienie litograficzne, Kamienie pisarskie, Kartki 
do notowania, Kartki okolicznościowe, Karty, Kartoteki, Karto-
ny do pakowania, Kartony na prezenty, Kartony do dostar-
czania towarów, Karty czyste, Karty drukowane, Karty indek-
sowe, Karty do kolekcjonowania, Karty informacyjne, Karty 
menu, Karty rejestracyjne, Karty upominkowe, Karty wyni-
ków, Karykatury, Kasetki na pieczątki, Kasetki na stemple [pie-
czątki), Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Karty 
okolicznościowe, Klej biurowy, Klamry do papieru, Klamerki, 
klipsy do papieru, Klajstry kleje mączne do papieru lub 
do użytku domowego [papki mączne], Klasery filatelistycz-
ne, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, Kleje do celów maj-
sterkowania, Kleje do celów papierniczych, Kleje do użytku 
biurowego, Kleje do użytku artystycznego, Klipsy do listów, 
Klipsy do piór i długopisów, Klisze drukarskie, Klipsy piór 
wiecznych, Kokardy do pakowania ozdobnego, Kokardy pa-
pierowe, Zszywacze (artykuły biurowe], Zszywki biurowe, 
Zwijacze do identyfikatorów [artykuły biurowe], Zwijane 
maty bambusowe do przechowywania pędzli do pisania, 
Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Zestawy ołówków, Ze-
stawy na biurko, Zestawy piór i długopisów, Zestawy do ma-
lowania dla dzieci, Zestawy do malowania dla artystów, Ze-
stawy długopisów i ołówków, Zestawy do odcisków palców, 
Zestawy drukarskie, przenośne artykuły biurowe], Zdrapy-
wanki do rysowania, Zaproszenia, Zbiorniczki z tuszem 
do wiecznych piór, Zakładki, Zakładki do książek, Zakładki 
do stron, Zakładki indeksujące, Wzory do kalkowania, Wzory 
do haftowania, Wzorce pisma do kopiowania, Wyściółka 
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z papieru, Wyściełający papier do opakowań, Wykresy, Wy-
posażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Wykresy 
ścienne, Wstążki papierowe, Wycinanki papierowe, Wykłady 
drukowane, Worki papierowe, Worki na śmieci, Wkłady 
do piór, Wkłady do ołówków automatycznych, Wkłady atra-
mentowe do piór wiecznych, Wkłady atramentowe, Wkłady 
do długopisów, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowa-
nego papieru, Wieczne pióra, Wizytówki, Węgiel rysunkowy 
dla artystów, Węgiel drzewny do rysowania, Wałki malarskie, 
Wałki do nakładania farb, Wałki do malowania ścian, Urządze-
nia i maszyny do powielania, Urządzenia pieczętujące 
do użytku biurowego, Urządzenia ręczne do etykietowania, 
Urządzenia do zaklejania kopert, do biura, Urządzenia i ma-
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], Walizki na akta, 
Ulotki, Ulotki drukowane, Ulotki reklamowe, Tyta, Uchwyty 
do kredy, Uchwyty do pędzli do pisania, Uchwyty do identy-
fikatorów (artykuły biurowe], Tusze do powielania, Tusz w po-
staci pałeczek (sumi), Tusz kreślarski, Tusze do pieczątek, 
Uchwyty do stempli, pieczęci, Uchwyty na dokumenty, 
Uchwyty na karty wyników gry w golfa, Tuby z tektury, To-
rebki z papieru na artykuły żywnościowe, Torebki z tworzyw 
sztucznych na pieluszki jednorazowe, Torebki z tworzyw 
sztucznych do zabezpieczania kosztowności, Torebki z two-
rzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torby z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Torebki do mrożonek, To-
rebki do pieczenia z tworzyw sztucznych, Torby na zakupy, 
Torby na prezenty, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Termina-
rze, Temperówki, Tektury faliste, Temperówki do ołówków, 
mechaniczne, Temperówki do ołówków, elektryczne lub nie-
elektryczne, Tektura, Tektura falista, Teczki zawieszkowe, 
Teczki rozkładane, Teczki papierowe, Teczki na listy, Teczki 
papierowe na dokumenty, Teczki na akta, Teczki na doku-
menty, Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papierni-
cze], Taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, Taśmy 
z papieru, Taśmy papierowe, Taśmy barwiące, Taśmy do ma-
szyn do pisania, Taśmy i karty papierowe do zapisu progra-
mów komputerowych, Taśmy introligatorskie, Taśmy [introli-
gatorstwo], Taśmy kauczukowe [artykuły papiernicze], Taśmy 
klejące do celów papierniczych, Taśma klejąca, Taśma klejąca 
pakowa papierowa, Tacki biurkowe, Tacki na dokumenty [ar-
tykuły biurowe], Tacki na przybory do pisania, Tabliczki do pi-
sania dla dzieci, Tabliczki adresowe, Tablice reklamowe z tek-
tury, Tablice reklamowe z kartonu, Tablice ogłoszeniowe 
z papieru, Tablice na notatki, Tablice kreślarskie, Tablice 
na notatki [artykuły biurowe], Tace do przechowywania przy-
borów do rysowania, Tace do przechowywania przyborów 
kreślarskich, Tace na pióra i długopisy, Tablice na papier 
do akwareli, Szkice, Szkicowniki, Sztalugi malarskie, Sztyfty 
korekcyjne, Tablice arytmetyczne, Szare koperty, Szablony 
do dziergania, Szablony do malowania twarzy, Szablony 
do paznokci, Suszki, Suche kalkomanie, Stojaki na pieczątki, 
Stojaki na pióra i długopisy, Stojaki na przyrządy do pisania, 
Stalówki, Spisy, Spinacze do pieniędzy, Stemple do znakowa-
nia, Stemple na atrament, Stojaki na kalendarz, Stojaki na do-
kumenty na biurko, Stojaki na dokumenty, Stojaki na kore-
spondencję, Spodki do mycia pędzli do pisania, Spinacze 
typu ćwieki do papieru, Spinacze do papieru [materiały pi-
śmienne], Słowniki, Śpiewniki, Skorowidze, Skoroszyty, Skoro-
szyty do dokumentów, Skorowidze, indeksy, Składane pudeł-
ka z papieru, Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty na doku-
menty, Spinacze biurowe, Stołowe serwetki papierowe, Ser-
wetki stołowe papierowe, Składane pudełka kartonowe, 
Ściereczki z celulozy, Segregatory [artykuły biurowe], Rysun-
ki, Rysunki graficzne, Ryty artystyczne, Rysiki, Ryciny i ich re-
produkcje, Rylec do kopiowania rysunków, Rysownice, Sa-

moprzylepne etykiety drukowane, Rozszywacze, Rozkłady, 
Roczniki szkolne, Rękopisy książek, Raporty, Pudła kartono-
we, Pudełka z papieru, Ręczniki papierowe, Pudełka z farba-
mi, Pudełka z farbami dla dzieci, Pudełka z farbami i pędzla-
mi, Pudełka na pióra i ołówki, Przybory do szkicowania, Przy-
bory do pisania wykonane z włókien, Przyborniki na biurko, 
Przyborniki biurkowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Publikacje drukowane, Przyrządy do pisania, Przyrządy do ry-
sowania, Przyrządy do rysowania na tablicy ściennej, Przy-
kładnice kreślarskie, Przykładnice kreślarskie [rysunkowe], 
Przykładnice, Przemysłowy papier i karton, Przewodniki, 
Przezrocza [materiały piśmienne], Przedłużenia do ołówków, 
Prospekty, Programy imprez, Proporczyki z papieru, Prze-
gródki, Przekładki do dokumentów, Portrety, Powielacze, Po-
wieści, Półki (pojemniki] na dokumenty, Pojemniki na biurko, 
Pojemniki na akta, Pojemniki na zszywacze, Poduszki z tu-
szem, Pojemniki kartonowe, Podręczniki, Pocztówki, Podpór-
ki na pióra, Podpórki do książek, Podkładka na biurko, Plany, 
Płótno introligatorskie, Płótna malarskie, Plansze, płytki gra-
werskie, Piórniki, Pisaki UV, Pióra kulkowe, Pióra i długopisy, 
Pergamin, Periodyki, Pinezki, Pieczęcie opłatkowe, Pieczątki 
biurowe, Pastele, Pędzle artystyczne, Passe-partout do opra-
wy obrazów, Papierowe podstawki, Papierowe materiały biu-
rowe, Papierowe materiały dydaktyczne, Papier termoczuły, 
Papier świecący, Papier ryżowy, Papier milimetrowy, Papier 
olejoodporny, Papier listowy, Papier drukarski, Papier do otu-
lania roślin, Papier, Palety dla malarzy, Pamiętniki, dzienniki, 
Organizery kieszonkowe, Organizery na biurko, Organizery 
osobiste, Oprawy do obrazów, Opakowania książek, Ołówki 
węglowe, Ołówki, Ołówki kolorowe, Obrazy, Odbitki, Obrazy 
i zdjęcia, Okładki czasopism, Obwoluty papierowe na książki, 
Notesy, Notesy na zapiski, Numeratory, Nożyki do otwierania 
listów, Noże do papieru [artykuły biurowe], Notatniki, Mono-
grafie, Nalepki, Naklejki, Nadruki, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Nasadki do ołówków, Nawilżacze [artykuły biuro-
we], Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Matryce, Mazaki, 
Maty na biurko, Materiały drukarskie i introligatorskie, Mate-
riały drukowane reprezentujące wartość pieniężną lub do ce-
lów finansowych, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Materiały introligatorskie, Maszy-
ny biurowe, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały do pakowania z papieru, Mapy, Małe tablice, Marke-
ry, pisaki, Linijki , Listy informacyjne, Liniały, Litery i cyfry pa-
pierowe, Kwestionariusze drukowane, Kuwety malarskie, Ku-
pony, Księgi gości, Księgi pamiątkowe, Kubki na ołówki, Książ-
ki, Krzyżówki, Kreda, Kroje czcionek, Koperty, Komiksy, Korek-
tory w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artyku-
ły biurowe], Kołonotatniki, Kolorowanki, Kolorowe długopisy, 
Kolaże, 28 Plastelina do zabawy, Plastelina magnetyczna bę-
dąca zabawką, Fosforyzująca plastelina dla dzieci, Zabawki, 
Modele [zabawki], Puzzle [zabawki], Pojazdy [zabawki], Za-
bawki giętkie, Zabawki mówiące, Zabawki elektroniczne, Za-
bawki bujane, Zabawki muzyczne, Zabawki pluszowe, Za-
bawki wypchane, Zabawki nakręcane, Zabawki inteligentne, 
Zabawki edukacyjne, Zabawki drewniane, Zabawki moduło-
we, Maski zabawkowe, Zabawkowa żywność, Zestawy mo-
delarskie, Zestawy gier planszowych, Zestawy do zabawy, 
Zabawkowe hobbystyczne zestawy modelarskie, Zabawko-
we zestawy drukarskie, Zestawy figurek do zabawy, Zestawy 
żetonów do gier, Zabawkowe zestawy krawieckie, Zabawko-
we zestawy narzędzi, Zabawki do składania [robótki ręczne] 
sprzedawane w zestawie, Zestawy modeli z tworzyw sztucz-
nych do robienia zabawek pojazdów, Zestawy części [sprze-
dawane w kompletach] do składania modeli, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierni-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
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papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jed-
norazowymi wyrobami papierowymi, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektryczne-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z etui na dokumenty, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami biurowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami szkol-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami 
biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z etui na dokumenty, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami biurowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami szkolnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami biurowy-
mi, Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja towa-
rów przy pomocy influencerów, Administrowanie sprzedażą, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży produktów.

(210) 543619 (220) 2022 05 31
(731) CDC PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalory-
metry, Kalibratory, Kalkulatory elektroniczne, Etui na kalku-
latory podręczne, Mierniki, Mierniki elektroniczne, Cyfrowe 
mierniki uniwersalne, Liczydła, Lupy [optyka], Cyrkle do mie-
rzenia, Magnesy, Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodów-
ki, Magnesy na lodówkę, Magnesy, magnetyzery i dema-
gnetyzery, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia dydaktycz-
ne i instruktażowe, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydak-
tyczne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe 
i dydaktyczne, Miarki [przyrządy miernicze], Elektroniczne 
miarki, Miarki krawieckie, Baterie, Adaptery baterii, Zestawy 
baterii, Separatory baterii, Baterie litowe, Baterie anodowe, 
Baterie suche, Ładowalne baterie elektryczne, Płyty do ba-
terii, Kable do baterii, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie 
do telefonów, Ładowarki do baterii, Baterie litowo-jonowe, 
Jednostki zasilania [baterie], Zasilacze sieciowe [baterie], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kalkulatorami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kalkulatorami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z bateriami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z miernikami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z liczydłami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bateriami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z miernikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z liczy-
dłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bateriami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami biuro-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
szkolnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszy-
nami biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-

tykułami biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami szkolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z maszynami biurowymi, Promocja sprzedaży, Promocyj-
ne usługi handlowe, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Promocja towarów przy pomocy influencerów, 
Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Informacje na temat 
sprzedaży produktów.

(210) 543640 (220) 2022 06 01
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Frugo z energią nie ma żartów
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owo-
cowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, 
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe 
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje 
owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje 
izotoniczne i energetyczne.

(210) 543659 (220) 2022 06 01
(731) BEDNARZ MATEUSZ, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) CLIOS
(510), (511) 36 Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia in-
nego niż na życie, Administracja w zakresie ubezpieczeń, 
Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Bada-
nia w zakresie ubezpieczeń, Doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia 
mechanicznych pojazdów, Informacja o ubezpieczeniach, 
Komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, 
Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Przetwarzanie rosz-
czeń z tytułu umów reasekuracji, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące ubezpieczeń, Udzielanie informacji 
dotyczących reasekuracji, Usługi doradcze dotyczące umów 
ubezpieczeniowych, Usługi doradcze dotyczące roszczeń 
ubezpieczeniowych, Usługi doradcze w zakresie ubezpie-
czeń, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosz-
tów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, 
Usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków 
ubezpieczeń, Usługi oceny gwarancji finansowych, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, 
Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicz-
nymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami od wypadków, Opracowywanie kosztorysów 
do celów wyceny kosztów, 37 Naprawa powypadkowa 
pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Do-
starczanie informacji o naprawach pojazdów, Instalowanie 
części do pojazdów, Naprawa karoserii samochodowych, 
Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Orga-
nizowanie naprawy pojazdów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą pojazdów lądowych, Usługi awaryjnych 
napraw pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane 
z naprawą pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Usłu-
gi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi wymiany szyb 
samochodowych, 39 Organizowanie wynajmu pojazdów, 
Organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, 
Kontraktowy wynajem pojazdów, Rezerwacja samochodów 
do wynajęcia, Rezerwacja wypożyczanych samochodów, 
Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi wynajmu lą-
dowych pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów ciężaro-
wych, Wynajem pojazdów pasażerskich, Wynajem pojazdów 
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silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych, Wynajem 
pojazdów użytkowych, Wynajem przyczep, Wynajem samo-
chodów, Wynajem pojazdów, Wynajmowanie pojazdów wy-
posażonych w platformy podnoszące, Udzielanie informacji 
związanych z usługami wynajmu samochodów, 45 Badania 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w zakresie sporów 
sądowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, Kompilacja informacji prawnych, Sporządzanie 
ekspertyz prawnych, Świadczenie usług w zakresie badań 
prawnych, Udzielanie informacji dotyczących usług praw-
nych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami praw-
nymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi 
biegłych sądowych, Usługi dochodzeniowe związane z rosz-
czeniami ubezpieczeniowymi, Usługi doradcze w zakresie 
prawa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w zakresie 
praw konsumenta, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Spra-
wozdania z wypadków.

(210) 543664 (220) 2022 06 02
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BELLIX
(510), (511) 5 Leki i preparaty farmaceutyczne stosowane 
u dorosłych i młodzieży po ukończeniu 12 roku życia w le-
czeniu objawowym: przewlekłego lub sezonowego alergicz-
nego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, pokrzywki.

(210) 543665 (220) 2022 06 02
(731) SENDROWSKI PAWEŁ CENTRUM ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH PAWEŁ SENDROWSKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASYSTENT POSTĘPOWANIA

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.11, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie interaktywne 
bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Oprogramowanie 
do odczytywania i przeszukiwania baz danych, Oprogramo-
wanie komputerowe i aplikacje mobilne do prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówień, 42 Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do odczyty-
wania i przeszukiwania baz danych, Zapewnianie oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do prowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówień.

(210) 543666 (220) 2022 06 01
(731) WALCZAK ROMAN, WALCZAK IWONA 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INAKOF 
SPÓŁKA CYWILNA, Konin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agatka www.Agatkowo.pl

(531) 02.05.03, 02.05.23, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.13

(510), (511) 28 Suche baseny do zabawy, suche baseny 
do zabawy z piłeczkami, piłki i piłeczki z tworzyw sztucz-
nych do wypełnienia basenów suchych do zabawy, Baseny 
do zabawy, Baseny do zabawy wypełnione piłeczkami, Su-
che baseny do zabawy wykonane z gąbki, Baseny do zabawy 
wykonane z gąbki wypełnione piłeczkami.

(210) 543667 (220) 2022 06 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) SALORHIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, maści do celów kosmetycznych, 
5 Wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci table-
tek, kapsułek, pastylek, płynów, maści, proszków, pianek, ae-
rozoli, maści do celów medycznych, środki do płukania nosa, 
środki do płukania uszu.

(210) 543677 (220) 2022 06 02
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PORTMONETA
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe i smartfony, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje i oprogramowanie 
do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Usługi reklamowe i promocyjne online, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze-
cich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabato-
wych, 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie udzielania kredy-
tów, Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradz-
two kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące 
ubezpieczenia, Pośrednictwo w umowach kredytowych, 
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośred-
nictwo w zakresie instrumentów finansowych, 42 Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS), Zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania.
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(210) 543679 (220) 2022 06 02
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORT

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe i smartfony, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje i oprogramowanie 
do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Usługi reklamowe i promocyjne online, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze-
cich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabato-
wych, 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Usługi w zakresie udzielania kredy-
tów, Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradz-
two kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące 
ubezpieczenia, Pośrednictwo w umowach kredytowych, 
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośred-
nictwo w zakresie instrumentów finansowych, 42 Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS), Zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania.

(210) 543680 (220) 2022 06 01
(731) ZOYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOYA NATURA & MANUFAKTURA

(531) 03.06.03, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karmy suche i mokre dla zwierząt domo-
wych, Przysmaki dla zwierząt domowych.

(210) 543682 (220) 2022 06 01
(731) STRZELCZYK WITOLD BRACIA STRZELCZYK, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA STRZELCZYK NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Pobieranie czynszów, Biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości korporacyjnych, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami.

(210) 543685 (220) 2022 06 02
(731) SOBÓŁ MAŁGORZATA ANNA P.P.H.U., Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE SKARPETKI

(531) 03.06.03, 26.01.06, 26.03.07, 26.03.06, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 25 Odzież, 
Nakrycia głowy.

(210) 543686 (220) 2022 06 02
(731) GRUPA RENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.01.05, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie 
budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, Zarządzanie pro-
jektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie pro-
jektem budowy, Usługi doradcze w zakresie remontów bu-
dynków, Nadzór nad remontami budynków, 42 Opracowy-
wanie projektów budowlanych, Usługi w zakresie architek-
tury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania 
kuchni, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz do-
mowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi pro-
jektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania 
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sani-
tarnymi, Usługi projektowania technicznego związane z in-
stalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania 
technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi 
projektowania łazienek, Usługi projektowania mebli, Usługi 
projektowania na zamówienie, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie projektowania wnętrz, Przygotowywanie projektu archi-
tektonicznego, Świadczenie usług w zakresie projektowania 
wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz budynków, Pro-
jektowanie umeblowania, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Usługi do-
radcze w zakresie projektowania wnętrz.

(210) 543693 (220) 2022 06 02
(731) STERILCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Sole do celów 
przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprze-
tworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 
Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci 
surowców, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, 
fotografii i drukowania, Podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne 
i inne nieprzetworzone materiały], Kity, wypełniacze i pasty 
przeznaczone dla przemysłu.

(210) 543694 (220) 2022 06 02
(731) STEAMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 Urządzenia do przetwarzania żywności, Ma-
szyny do przetwarzania żywności, 11 Urządzenia do goto-
wania, Elektryczne urządzenia do gotowania, Elektryczne 
urządzenia kuchenne do gotowania, Urządzenia do gotowa-
nia na parze, Elektryczne urządzenia do gotowania na parze, 
Garnki do gotowania, elektryczne, 21 Garnki do gotowania 
na parze [sprzęt kuchenny], Koszyki do gotowania na parze, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchen-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści.

(210) 543717 (220) 2022 06 02
(731) ANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Happy Kiddo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 
02.05.02, 02.05.08, 02.05.23, 18.05.01, 18.05.03, 21.01.25

(510), (511) 16 Papier, Karton, Artykuły papiernicze, Artykuły 
szkolne pomocne do nauki przedszkolnej i szkolnej, Kredki 
szkolne i dla artystów, Ołówki szkolne i dla artystów, Pale-
ty do akwareli, Kartony rysunkowe, Kartony barwne, Papier 
w arkuszach, Bloki rysunkowe, Kalkomanie, Klej biurowy, Ksią-
żeczki do kolorowania, Pędzle i pędzelki szkolne i dla arty-
stów, Przybory kreślarskie, Tablice do pisania, Kreda, Nalepki, 
Naklejki, Modele do składania i sklejania do celów edukacyj-
nych, Obrusy papierowe, Serwetki papierowe, Papierowe to-
rebki na prezenty, 28 Gry, Zabawki, Sprzęt sportowy, Balony 
do gry, Karty do gry, Kule do gry, Kulki do gry, Piłki do gry, 
Pionki do gry, Rakiety do gry, Gry planszowe, Gry towarzy-
skie (salonowe), Huśtawki, Klocki, Konie na biegunach, Kości 
do gry, Kubki na kości do gry, Kręgle, Samochody do zabawy, 
Rowerki, Latawce, Szpule do latawców, Lotki do gry, Lotnie, 
Maskotki, Maski zabawkowe, Misie pluszowe, Paralotnie, Pier-
ścienie do rzucania, Stoły do piłki nożnej, Piłeczki do gier, 
Piniaty, Kapiszonowe pistolety, Pistolety (zabawki), Plansze 
do gry w warcaby, Pluszowe zabawki, Pojazdy (zabawki), 
Wrotki, Rolki, Sanki, Szachy, Warcaby, Zabawki ruchome, 
Zabawki sterowane radiem, Żaglówki zabawkowe, Kukiełki, 
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Lalki, Ubranka dla lalek, Zestawy wyposażeniowe dla lalek, 
Butelki dla lalek, Domki dla lalek, Łóżka dla lalek, Pokoiki dla 
lalek, Nosidełka dla lalek, Wózki dla lalek, Smoczki dla lalek, 
Śliniaki dla lalek, Przybory toaletowe zabawkowe, Pieluchy 
dla lalek, Buciki dla lalek, Zastawa zabawkowa, Czapeczki dla 
lalek, Sztuczne jedzenie zabawkowe, Pościel dla lalek .

(210) 543780 (220) 2022 06 03
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA -  

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m Ochrona

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.14, 02.09.17, 14.05.23, 26.13.25, 
26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, 38 Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, 41 Edukacja, Informacja o edukacji, 42 Przechowywanie 
danych elektronicznych.

(210) 543790 (220) 2022 06 03
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA PLAYA
(510), (511) 29 Tłuszcze jadalne, mleko, napoje mleczne, 
sery, produkty na bazie mleka, warzywa przetworzone, owo-
ce przetworzone, jaja.

(210) 543798 (220) 2022 06 06
(731) FRAS ARKADIUSZ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Tanie Okulary Arkadiusz Fras
(510), (511) 9 Okulary, Oprawki do okularów, Szkła kontak-
towe, Etui na okulary, Okulary, okulary słoneczne i soczewki 
kontaktowe, Okulary korekcyjne, Okulary optyczne, Okulary 
[optyka], Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, 
Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Okulary antyreflek-
syjne, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsło-
neczne, Okulary do czytania, Okulary (Oprawki do -), Okula-
ry dla dzieci, Woreczki na okulary, Etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary 
słoneczne, Etui na okulary słoneczne, Etui na okulary dziecię-
ce, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Okulary ochronne 
do ochrony oczu, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na oku-
lary, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Oprawki oku-
larowe [puste], Oprawki do okularów słonecznych, Opraw-
ki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu, Oprawki do okularów wy-
konane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do oku-
larów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzy-
wem sztucznym, Oprawki okularów wykonane z tworzyw 
sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia me-
talu i tworzyw sztucznych, Kontaktowe (Szkła -), Soczewki 
[szkła] optyczne, Szklane soczewki optyczne, Kolorowe szkła 

kontaktowe, Szkła kontaktowe (Pojemniczki na -), Przenośne 
pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniczki na szkła kon-
taktowe, Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną.

(210) 543826 (220) 2022 06 07
(731) 3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOD CAMP EST. 2017

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja i rezer-
wacja podróży, Organizacja wyjazdów sportowych, Orga-
nizacja wyjazdowych obozów sportowych, Organizacja 
i rezerwacja wypraw, Organizowanie wycieczek, Planowanie 
i organizowanie podróży, Planowanie, organizowanie i re-
zerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, 
Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw.

(210) 543835 (220) 2022 06 06
(731) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUP-RP
(510), (511) 9 Kombinezony ochronne dla lotników, kamizel-
ki ratunkowe, kamizelki taktyczne, 17 Rękawice termiczne, 
18 Uprzęże asekuracyjne, torby transportowe, 25 Ocieplacze, 
Bielizna termoaktywna, kaptury ocieplające.

(210) 543841 (220) 2022 06 07
(731) FIRMA POGRZEBOWA MIRANDER A.A BIERNACCY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRANDER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01, 24.13.09, 24.13.21, 05.05.01, 
05.05.20, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25

(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe.
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(210) 543846 (220) 2022 06 07
(731) FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH 

FINTECH POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Future Finance Poland

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 
26.11.13, 29.01.14

(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Książki elektroniczne do pobrania, Pobieralne broszury elek-
troniczne, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, Broszury, Broszury drukowa-
ne, Materiały drukowane, Książki, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych w zakresie prowadzenia firmy, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biz-
nesowych, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności 
gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Plano-
wanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Przygotowywanie opracowań 
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, 
Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, 41 Organizowanie i obsługa konferen-
cji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi 
w zakresie konferencji.

(210) 543847 (220) 2022 06 06
(731) OSDW AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 02.09.04, 01.07.06, 20.07.01, 20.07.02, 26.11.01, 
26.11.12

(510), (511) 16 Wyroby papiernicze, materiały drukowane, 
dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, książki, 
24 Wyroby tekstylne, 25 Odzież, nakrycia głowy, 35 Usługi 
reklamowe i promocyjne, publikacja tekstów reklamowych 
i promocyjnych, także za pośrednictwem Internetu, 38 Roz-
powszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Inter-
netu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, two-
rzenie i udostępnianie serwisów internetowych mających 
na celu popularyzację literatury, 41 Organizacja wystaw w ce-
lach innych niż handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizacja konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, 
plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festi-
wali dotyczących popularyzacji literatury, organizacja kon-
kursów literackich, podejmowanie działań o charakterze edu-
kacyjnym, usługi wydawnicze, rozpowszechnianie informacji 
o edukacji, imprezach rozrywkowych lub rekreacji, organiza-
cja konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowa-
nie w Internecie oraz na nośnikach optycznych i magnetycz-
nych tekstów innych niż reklamowe i promocyjne.

(210) 543872 (220) 2022 06 08
(731) KAIZEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ARBOA
(510), (511) 44 Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Chi-
rurgia drzew, Doradztwo związane z sadzeniem drzew, Prze-
sadzanie drzew, Przycinanie drzew, Sadzenie drzew, Wycinka 
drzew.

(210) 543896 (220) 2022 06 07
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 Audiobooki (książki mówione), e-booki (książki 
w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, in-
terfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputero-
we bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycz-
nych, gry elektroniczne, 16 Publikacje periodyczne, broszury, 
ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do foto-
grafii, kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki 
okolicznościowe, Papeteria, katalogi, Komiksy, Koperty, Książ-
ki, Mapy geograficzne, Notesy, Reprodukcje obrazów, Papier 
do pakowania, Podręczniki, Torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Publikacje reklamowe, Materiały 
drukowane, Nalepki, Naklejki, Artykuły i materiały piśmienne, 
28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie za-
warte w innych klasach, gry i zestawy i pudełka do zabaw, 
balony, karty do gry, maski do zabawy i na twarz, puzzle, 
maski, 41 Przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, spraw-
dziany edukacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania 
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie 
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze 
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inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem 
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i or-
ganizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowa-
nia wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące 
publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publi-
kowanie elektroniczne on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 544001 (220) 2022 06 10
(731) ANTCZAK GABRIELA, Pionki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) StrategON MAX maksymalizacja efektywności

(531) 26.13.01, 24.15.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ana-
liza trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketin-
gu, Analizy w zakresie marketingu, Badania marketingowe 
w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i pro-
duktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów 
marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Informacja 
lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marke-
tingu, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, 
Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cy-
frowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez 
i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Mar-
keting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, Marketing towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing ukierun-
kowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Ocena statystyczna danych marketingowych, Oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów mar-
ketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Planowanie 

strategii marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące mar-
ketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowa-
nie badań marketingowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Prowadzenie badań marketin-
gowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Rekla-
ma i marketing, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, Rozwój planu marketingowego, Spo-
rządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie 
doradczych usług marketingowych dla producentów, Udo-
stępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji 
dotyczących marketingu, Usługi agencji marketingowych, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie mar-
ketingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośrednie-
go, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-
wego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe 
w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marke-
tingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dzie-
dzinie stomatologii, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związa-
ne z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi 
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi planowania w celu ba-
dań marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie 
marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Wy-
najmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służą-
cych do prezentacji marketingowych, 41 Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, Usługi szkolenio-
we dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Wykła-
dy na temat umiejętności marketingowych, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, 
Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie technik 
komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie technologii komuni-
kacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, Szkole-
nia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Usługi doradcze 
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i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.

(210) 544005 (220) 2022 06 10
(731) MADAME BARREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADAME BARREL

(531) 02.03.01, 02.03.23, 05.11.15, 19.01.07, 26.02.01, 27.05.01, 
27.05.24

(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i pro-
dukty piwowarskie.

(210) 544007 (220) 2022 06 10
(731) FUNDACJA NOWE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE -  

- ŚLĄSKIE MAGAZYNY ENERGII, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚME

(531) 24.07.13, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Aparatu-
ra i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Banki energii, 
Baterie, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Urzą-
dzenia ładujące do sprzętu nadającego się do ponownego 
ładowania, Urządzenia do magazynowania energii elektrycz-
nej, Ultrakondensatory do magazynowania energii, Super-
kondensatory do magazynowania energii, Stacje dokujące, 
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządze-
nia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane 
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Komórki fotowoltaicz-
ne, Matryce do paneli słonecznych, Moduły fotowoltaiczne, 
Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania ener-

gii elektrycznej, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, 39 Dostarczanie energii 
cieplnej [dystrybucja], Dystrybucja energii, Dystrybucja ener-
gii odnawialnej, Usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii, Zaopatrywanie w ciepło odpadowe, 
Magazynowanie energii elektrycznej, 40 Usługi doradcze 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wytwarza-
nie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych.

(210) 544008 (220) 2022 06 10
(731) GÓRNIAK DAWID GOLDEN GATE NIERUCHOMOŚCI, 

Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN GATE NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.15.22, 24.01.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 544011 (220) 2022 06 10
(731) MANTERYS MARTA MARTA MANTERYS - PPS, Łuczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKOCHAJ PIENIĄDZE by MARTA MANTERYS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.01
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne 
programy komputerowe, Elektroniczne organizery, Notesy 
elektroniczne, Notatniki cyfrowe, Oprogramowanie do za-
rządzania finansami, Oprogramowanie szkoleniowe, Publika-
cje elektroniczne, Środki edukacyjne do pobrania, E-booki, 
16 Książki, Notesy, Notatniki - notesy, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Notatniki, Zeszyty, Ka-
lendarze, 41 Prowadzenie warsztatów - szkoleń, Nauczanie 
i szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakre-
sie książek i czasopism, Rozrywka, Usługi edukacyjne, Edu-
kacyjne usługi doradcze, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie konferencji edukacyjnych, Doradztwo zawodowe, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
seminariów i konferencji, Organizowanie spotkań i konfe-
rencji, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie 
seminariów szkoleniowych, Organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 544017 (220) 2022 06 10
(731) BIEL-FLAG FLAGI, BANDERY, REKLAMY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEL-FLAG

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Flagi, bandery, proporczyki, sztandary, szarfy 
z tkanin i tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, świadczone również online, w zakresie flag, 
proporczyków, sztandarów, szarf i materiałów reklamowych, 
40 Usługi w zakresie drukowania na tkaninach i tworzywach 
sztucznych flag, bander, proporczyków, sztandarów szarf 
oraz treści reklamowych.

(210) 544018 (220) 2022 06 10
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Kasza jęczmienna 

perłowa Tradycja smaku! High Quality product 
po 100g=400g 4 saszetki

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 11.03.20, 25.01.15, 
11.01.04, 06.19.15, 26.04.04, 26.04.18, 26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Prze-
kąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przeką-
ski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, Jęczmień zmielo-
ny, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień do spo-
życia przez ludzi.

(210) 544019 (220) 2022 06 10
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM KASZA JĘCZMIENNA PERŁOWA 

ŚREDNIA

(531) 06.19.05, 06.19.15, 06.03.01, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
25.01.15, 25.07.01, 19.01.11, 26.04.02

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, Prze-
kąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie zbóż, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przeką-
ski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Kasza perłowa, Jęczmień łuskany, Jęczmień zmielo-
ny, Jęczmień gnieciony, Płatki jęczmienne, Jęczmień do spo-
życia przez ludzi.

(210) 544022 (220) 2022 06 11
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) metrovaginal
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony, 
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żu-
cia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do ce-
lów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania 
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, 
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 544024 (220) 2022 06 11
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) metrovag
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony, 
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żu-
cia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do ce-
lów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania 
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, 
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 544025 (220) 2022 06 11
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) lactobene
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony, 
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żu-
cia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do ce-
lów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania 
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, 
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 544027 (220) 2022 06 11
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) alkofresh
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żucia do ce-
lów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów lecz-
niczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, 
Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, Preparaty 
z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje leczni-
cze, Leki wspierające, Leki do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych 
lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, Leki wzmacniają-
ce, Mentol, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
Preparaty witaminowe, Tabletki musujące do celów medycz-
nych, Preparaty zmniejszające objawy nadużycia alkoholu.

(210) 544029 (220) 2022 06 12
(731) SUKHONOSOV ALEKSEI, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Great Alex
(510), (511) 20 Pościel, oprócz bielizny pościelowej.

(210) 544031 (220) 2022 06 09
(731) OVERA PEST SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) OVERA PEST SOLUTION
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Dodatki chemiczne do fun-
gicydów, Nawozy, Preparat chemiczne do zapobiegania 
chorobom u roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do za-
pobiegania pleśni, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Pre-
paraty hamujące kiełkowanie warzyw, Preparaty poprawia-
jące kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, 
Substancje powierzchniowoczynne, Środki chemiczne dla 
leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytniczych, Środki chemicz-
ne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytniczych, Środki 
chemiczne dla przemysłu, Środki do ochrony nasion, 5 Anty-
bakteryjne środki do mycia rąk, Biocydy, Fungicydy, Herbicy-
dy, Insektycydy, Lep na muchy taśmy, Lep na muchy, Pesty-

cydy, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożo-
wych, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty 
do niszczenia szkodników, Preparaty do tępienia larw, Prepa-
raty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty do zwalczania 
myszy, Preparaty przeciw molom, Środki do tępienia much, 
Środki do tępienia szkodników, Środki przeciw pasożytom, 
Środki odkażające, Trutki na szczury, Środki owadobójcze.

(210) 544032 (220) 2022 06 10
(731) ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) slm

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.02.07, 24.17.05
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizacji seminariów, 
sympozjów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, 
42 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz świadczenia usług badawczych, Usługi w zakresie 
kształcenia i promowania kadr naukowych, 44 Usługi me-
dyczne polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych 
i diagnostycznych, Usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komór-
kowych do celów transplantacji medycznej, Usługi związa-
ne z bankami tkanek ludzkich, Usługi w zakresie medycyny 
regeneracyjnej.

(210) 544033 (220) 2022 06 10
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KANION

(531) 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 Środki kosmetyczne, perfumeryjne i higienicz-
ne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów w postaci kre-
mów, emulsji, żeli, lotionów i pianek, Dezodoranty osobiste, 
Perfumy, Wody toaletowe, Wody kolońskie, Pianki i kremy 
do golenia, Pianki i kremy po goleniu, Płyny po goleniu.

(210) 544036 (220) 2022 06 13
(731) WMB TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HEY SISTER
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2022

(210) 544060 (220) 2022 06 13
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Destresan
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Suplementy diety, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 544061 (220) 2022 06 13
(731) RESPEKT PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubicz Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESPEKT PERSONAL GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.18

(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekruta-
cji pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracow-
niczej, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Organizo-
wanie i prowadzenie targów pracy, Konsultacje i doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Leasing pracowniczy, Usługi infor-
macyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Przeprowadzanie 
testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, 
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Usługi nawiązy-
wania kontaktów zawodowych, Usługi doradcze w zakresie 
zatrudnienia, Usługi marketingowe, Opracowanie koncepcji 
i strategii marketingowych, Prowadzenie kampanii marketin-
gowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe i marke-
tingowe dla agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracow-
ników, Doradztwo biznesowe dla agencji pośrednictwa pra-
cy i rekrutacji pracowników, Wsparcie biznesowe dotyczące 
rozpoczęcia i prowadzenia działalności agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu agencji pośred-
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Usługi wsparcia administracyjnego, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie 
pozycjonowania marki, 36 Doradztwo finansowe związa-
ne z franchisingiem, Zapewnianie finansowania, Obsługa 
płatności, 38 Udostępnianie sprzętu telekomunikacyjnego, 
39 Usługi transportowe, Usługi przewozu, 41 Organizacja 
szkoleń, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzi-
nie marketingu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 

z BHP, Szkolenia w dziedzinie prawa, Szkolenia pracowników 
rekrutacji personelu, Szkolenia pracowników administracyj-
nych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych 
obsługą klienta, Prowadzenie kursów dotyczących szkoleń 
administracyjnych, 42 Usługi wsparcia technicznego w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowa-
nia logo, 43 Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
na czas pracy, Usługi w zakresie zakwaterowania, 45 Licen-
cjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, w szczególności zna-
ków towarowych, Doradztwo prawne, Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Rejestrowanie nazw domen.

(210) 544066 (220) 2022 06 13
(731) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 02.01.23
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing [do-
radztwo biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja perso-
nelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo zwią-
zane z audytem, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Znajdowanie posady 
dla pracowników tymczasowych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 Usługi szkolenia 
personelu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, 
Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony 
bezpieczeństwa.

(210) 544067 (220) 2022 06 13
(731) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra MED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.01.16, 02.01.23, 
02.01.30

(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja 
personelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo 
związane z audytem, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Dobór personelu [dla osób trzecich], Znajdowanie 
posady dla pracowników tymczasowych, Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 Usługi szko-
lenia personelu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z BHP, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, 44 Badania przesiewowe, Dia-
gnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domo-
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wa opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Fizjoterapia, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie 
farmakologii, Szpitale, Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laborato-
ria medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi kuracji 
uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi 
medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki poporo-
dowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, 
Usługi położnicze [akuszeria], Usługi psychologów, Usługi 
stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie me-
dycyny regeneracyjnej, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wypożyczanie 
instalacji sanitarnych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozo-
wania medycznego i leczenia.

(210) 544092 (220) 2022 06 13
(731) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 02.01.16, 02.01.23, 
02.01.30

(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Outsourcing [do-
radztwo biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja perso-
nelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo zwią-
zane z audytem, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Dobór personelu [dla osób trzecich], Znajdowanie posady 
dla pracowników tymczasowych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Rekrutacja 
personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Marketing ukierunkowany, Usługi marketingowe, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
41 Usługi szkolenia personelu, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z BHP, Szkolenie personelu dla zapewnienia 
maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, Usługi szkolenia per-
sonelu, Doradztwo zawodowe, 42 Usługi doradztwa infor-
matycznego, Doradztwo w sprawach komputerów, 44 Ba-
dania przesiewowe, Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania 
wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Fizjoterapia, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w zakresie farmakologii, Szpitale, Usługi analiz me-
dycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczo-
ne przez laboratoria medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne, Usługi oceny zdrowia, Usługi opieki popo-

rodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi ortodontyczne, 
Usługi położnicze [akuszeria], Usługi psychologów, Usługi 
stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi 
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie me-
dycyny regeneracyjnej, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wypożyczanie 
instalacji sanitarnych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, 
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozo-
wania medycznego i leczenia.

(210) 544097 (220) 2022 06 13
(731) PURE TASTE OF FREEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOSCIUSZKO VODKA TKosciuszko LIBERATING 

DISTILLED AND BOTTLED IN POLAND Thaddeus 
Kosciuszko: A revolutionary, a strategist, an idealist. 
A pure son of liberty and hero the of American 
Revolution. First architect of West Point and friend 
to presidents Washington and Jefferson. From 
the soil of Poland, using only the finest, ingredients 
we bring to you a vodka as pure as Kosciuszko’s love 
of Freedom. Tadeusz Kosciuszko. Révolutionnaire, 
stratège, idéaliste. Fils exemplaire de la liberté et 
heros de la Révolution américaine. Premier architecte 
de West Point et ami des présidents Washington 
et Jefferson. Fabriquée sur le sol de la Polonge et 
faite uniquement avec les meilleurs, la vodka que 
nous vous proposons est aussi pure que l’amour 
de la liberté de Kosciuszko. Tadeusz Kościuszko – 
rewolucjonista, genialny strateg, idealista. Piewca 
wolności i bohater walk o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych. Pierwszy architekt West Point 
i serdeczny przyjaciel amerykańskich prezydentów 
Waszyngtona i Jeffersona. Z ziemi polskiej dla 
Ciebie i Twoich przyjaciół, i tylko z najlepszych 
składników wódka tak czysta, jak umiłowanie 
wolności przez Kościuszkę. KOSCIUSZKO VODKA 
WYPRODUKOWANA PRZEZ / PRODUIT PAR 
PRODUCED BY PURE TASTE OF FREEDOM SP. Z O.O. 
NIEPOLOMICE POLSKA/POLOGNE/POLAND

(531) 02.01.01, 19.07.01, 19.07.09, 26.01.02, 26.01.14, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 544115 (220) 2022 06 14
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Kasza gryczana prażona 

Tradycja smaku! High Quality product 
po 100g=400g 4 saszetki

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 
24.17.04, 24.17.05, 24.17.07, 06.19.15, 11.01.04, 11.03.09, 
11.03.20, 11.03.23, 25.01.15, 25.01.19, 26.01.01, 26.01.02, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.22, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 19.03.05, 08.07.25, 05.03.11, 
05.03.16

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, 
Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, 
Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościo-
we na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Kasza gryczana, Gryka, przetworzona, 
Makaron gryczany, Mąka gryczana do celów spożywczych, 
Płatki gryczane.

(210) 544116 (220) 2022 06 14
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Orkiszowe płatki błyskawiczne 

INSTANT SPELT FLAKES PEŁNOZIARNISTE ŹRÓDŁO 
BŁONNIKA I BIAŁKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
06.19.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.07.02, 11.03.08, 
11.03.20, 08.07.25, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 25.01.15, 25.01.19, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.08, 26.04.10, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, 
Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, 
Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mie-
szanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i su-
szonych owoców, Płatki śniadaniowe, Płatki orkiszowe.

(210) 544117 (220) 2022 06 14
(731) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYTNO PREMIUM Jaglane płatki błyskawiczne 

INSTANT MILLET FLAKES PEŁNOZIARNISTE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
06.19.15, 05.07.02, 09.01.10, 08.07.25, 19.01.11, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Kasze spożywcze, Mąka, Mąka zbożowe, 
Przekąski na bazie mąki, Płatki zbożowe, Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Konserwowane ziarna pełnego zboża, 
Przekąski z produktów zbożowych, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mie-
szanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i su-
szonych owoców, Proso (przetworzone ziarna), Kasza jaglana, 
Płatki śniadaniowe, Płatki jaglane.

(210) 544128 (220) 2022 06 15
(731) CHILD FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA EMOCJI
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(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów.

(210) 544166 (220) 2022 06 16
(731) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GReen

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 6 Metalowe: przedłużacze, złączki regulowa-
ne, złączki proste, złączki do wodomierzy, złączki wkrętne, 
złączki wkrętne redukcyjne, złączki nakrętno-wkrętne, złącz-
ki nakrętno-wkrętne redukcyjne, złączki kolankowe, kolanka 
wkrętne, kolanka nakrętne redukcyjne, kolanka nakrętno-
-wkrętne, kolanka ustalone, trójniki, trójniki wkrętne, trójniki 
nakrętne, trójniki nakrętno-wkrętno-nakrętne, trójniki wy-
krętno-nakrętnowykrętne, trójniki wykrętno-nakrętno-na-
krętne, trójniki wkrętno-nakrętne, trójniki ustalone płaskie, 
trójniki ustalone kątowe, czwórniki wkrętne, czwórniki na-
krętne, czwórniki wkrętne redukcyjne, czwórniki wkrętno-
-nakrętno-wykrętno-nakrętne, czwórniki wkrętno-nakrętno-
-nakrętno-nakrętne redukcyjne, złącza do instalacji z rurami 
wielowarstwowymi, złącza złączek i rur uszczelniane uszczel-
kami gumowymi dla rur wielowarstwowych, metalowa 
galanteria łazienkowa: uchwyty półek i luster, dwuzłączki 
do gazu, metalowe przewody do gazu, 11 Baterie toaletowe, 
baterie wannowe, baterie umywalkowe, baterie zlewozmy-
wakowe, baterie natryskowe, panele natryskowe, węże i sit-
ka natryskowe, zawory kulowe, zawory regulacyjne, zawory 
regulacyjno-odcinające, zawory wodne, zawory wodne 
wypływowe, zawory wodne wypływowe ze złączką, złączki 
z tworzywa do zaworów wypływowych wodnych ze złącz-
ką, nakrętki złączki z tworzywa do zaworów wypływowych 
wodnych ze złączką, zawory zwrotne, zawory wodne przelo-
towe, zawory kątowe, zawory odcinające, zawory spustowe, 
korki do zaworów przelotowych, zawory przelotowe proste, 
zawory przelotowe skośne, automatyczne zawory odpowie-
trzające, głowice do zaworów wodnych, grzybki do głowic 
zaworów wodnych, głowice suwakowe do baterii i zaworów 
wodnych, uchwyty do głowic suwakowych, głowice do za-
worów parowych, pokrętła do zaworów przelotowych, kurki 
wypływowe, kurki przelotowe trójdrogowe, kurki spustowe 
ze złączką, kurki spustowe ze złączką i zaślepką, kurki gazowe, 
termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory grzejnikowe 
proste, zawory grzejnikowe kątowe, głowice do za worów 
grzejnikowych, pokrętła do zaworów grzejnikowych, kolek-
tory do instalacji centralnego ogrzewania, korki nakrętne 
i nakrętki do instalacji centralnego ogrzewania, rozdzielacze 
do instalacji centralnego ogrzewania, różnicowe regulatory 
ciśnienia do instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki cen-
tralnego ogrzewania, filtry do wody, filtry do gazu dla insta-
lacji domowych, 21 Akcesoria metalowe do łazienek: uchwy-
ty na ręczniki, uchwyty do papieru toaletowego, uchwyty 
na szczotki łazienkowe.

(210) 544172 (220) 2022 06 17
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU

(531) 27.05.01, 21.03.21
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Pomoc i doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem 
biznesowym, Porady w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Konsultacje w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej dla osób indywidualnych, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności 
gospodarczej, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsię-
biorstwa, Administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Organizowanie targów i wystaw, Organizowa-
nie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie fundu-
szy na cele dobroczynne, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usłu-
gi współpracy z blogerami, Organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wydarzeń 
komercyjnych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie 
pokazów handlowych, Organizowanie targów handlowych, 
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marke-
tingu, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w sprawach 
zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania 
kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradz-
two w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edu-
kacją i szkoleniami), Doradztwo związane z wyborem kadry 
kierowniczej, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Ocena 
potrzeb personelu, Planowanie wykorzystania personelu, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi nawiązy-
wania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery, 
Dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, 
41 Konferencje (organizowanie i prowadzenie -), Kongresy 
(organizowanie i prowadzenie -), Konkursy (organizowanie -) 
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[edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowa-
nie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie kon-
ferencji, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organi-
zowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie semina-
riów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów do-
tyczących edukacji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Badania edukacyjne, Doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, Doradztwo zawodowe, Organizowanie i prowa-
dzanie sympozjów naukowych, Organizowanie i prowadze-
nie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów eduka-
cyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organiza-
cja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
webinariów, Pokazy edukacyjne, Szkolenia dla dorosłych.

(210) 544175 (220) 2022 06 15
(731) PACH KAROLINA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXE NATION AXE THROWING CLUB

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.12, 02.01.01, 02.01.23, 23.01.25
(510), (511) 28 Gry sportowe, Sprzęt sportowy, Artykuły 
sportowe, Młoty do sportów, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Sprzęt do treningów sportowych, Tarcze strzelnicze do użyt-
ku sportowego, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze 
na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sporto-
wych, Gry towarzyskie, Gry akcji zręcznościowe, Gry towa-
rzyskie na przyjęcia, Gry z tarczami strzelniczymi, 35 Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Doradztwo biznesowe w zakresie 
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usłu-
gi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi franczyzowe związane 

z pomocą dla firm, 41 Administrowanie [organizacja] usługa-
mi w zakresie gier, Administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] zawodami, 
Administrowanie [organizacja] konkursami, Akredytacja 
kompetencji zawodowych, Rozrywka, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubów noc-
nych [rozrywka], Rozrywka w postaci zawodów w rzucaniu 
toporem, 43 Bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi 
barów piwnych, Wypożyczanie wyposażenia barowego, 
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne.

(210) 544248 (220) 2022 06 17
(731) OWSIANKA URSZULA KASZMIROWY BUTIK, 

Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Szafirowy Butik
(510), (511) 25 Bielizna, Bluzki, Bluzy, Body, Czapki [nakrycia 
głowy], Dresy, Garnitury, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Kurtki, Leginsy, Marynarki, Obuwie, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Okrycia wierzchnie [odzież], Płaszcze, 
Rękawiczki, Spodenki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry, 
Szaliki, T-shirty z krótkim rękawem.

(210) 544259 (220) 2022 06 20
(731) BARTOSZEWSKA JOANNA DOLMAGO, Osiek
(540) (znak słowny)
(540) DOLMAGO
(510), (511) 1 Środki ochrony roślin przeciw patogenom, Na-
wozy.

(210) 544271 (220) 2022 06 21
(731) ELBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELBO

(531) 05.01.03, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Przyczepa, Przyczepy, Przyczepy do cystern, 
Przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, Przycze-
py do pojazdów, Przyczepy do pojazdów (Zaczepy, haki do -), 
Przyczepy do przewożenia materiałów sypkich, Przyczepy 
do przewozu ładunków, Przyczepy do użytku wraz z cięża-
rówkami, Przyczepy drogowe, Przyczepy na żywy inwentarz, 
Przyczepy [pojazdy], Przyczepy towarowe, Przyczepy trans-
portowe, Naczepy, Naczepy do ciągników, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Ciężarów-
ki do kopalni, Ciężarówki transportowe, Ciężarówki wywrot-
ki ze sztywną ramą, Ciężarówki z wbudowanym dźwigiem, 
Lekkie ciężarówki, Lawety, Pojazdy do przewozu ładunków, 
Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy drogowe [do transpor-
tu], Pojazdy lądowe, Pojazdy lądowe ciągnięte przez ciągnik, 
Pojazdy mechaniczne, Pojazdy pomocy drogowej, Pojazdy 
samowyładowcze, Przemysłowe pojazdy lądowe, Przyczepy 
do przewożenia śmieci, Przyczepy do przewozu koni, Wy-
wrotki, Zabudowy pojazdów ciężarowych, Zabudowy pojaz-
dów, Podwozia pojazdów, Podwozia przyczep do pojazdów, 
Podwozia samochodów, 37 Konserwacja, serwis i naprawa 
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pojazdów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nad-
wozia pojazdów, 40 Obróbka metali, Montaż na zamówienie 
nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich.

(210) 544280 (220) 2022 06 20
(731) MAŁEK ANDRZEJ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLKA SUSHI & MORE

(531) 08.07.17, 11.01.06, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.

(210) 544300 (220) 2022 06 21
(731) BUGAJSKA MARIA EGOART, Krępiec
(540) (znak słowny)
(540) EGOART
(510), (511) 25 Odzież robocza, Odzież, 26 Hafty do odzieży, 
Złote hafty do ubrań, Hafty, 35 Reklama, Reklama banerowa, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w czaso-
pismach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
zewnętrzna, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w bran-
ży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 40 Aplikacja monogra-
mów na odzież, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdob-
nych wzorów na odzież, Haftowanie, Usługi haftowania ko-
szulek z krótkim rękawem.

(210) 544301 (220) 2022 06 22
(731) CZAPIEWSKA-SREBERSKA ANNA, Klawkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SilverYacht

(531) 01.15.24, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Łodzie, Pojazdy 
do poruszania się po wodzie.

(210) 544302 (220) 2022 06 22
(731) GĄSOWSKI ŁUKASZ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUŁKASZ & FAMILY

(531) 08.01.07, 25.05.03, 26.02.07, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 544317 (220) 2022 06 22
(731) DUDA GRZEGORZ FIRMA DUDA-AUTO, Ryglice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDA GARAGE

(531) 15.01.17, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 544318 (220) 2022 06 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) MELON W BĄBELKACH
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 544319 (220) 2022 06 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) TAŃCE Z MANGO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 544320 (220) 2022 06 22
(731) LASY TLENOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lasy tlenowe
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(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 Belka drewniana przycięta do połowy gru-
bości, Częściowo obrobione drewno, Drewno, Drewno czę-
ściowo obrobione, Drewno obrobione, Drewno po obróbce, 
Drewno półobrobione, Drewno profilowane, Drewno rąba-
ne, Tarcica, Tarcica nieobrzynana, Profile drewniane, Ukształ-
towane drewno, Drewniane listwy profilowe, Drewniane 
profile, Drewno na profile, Obramowania drewniane, 31 Pło-
dy rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.

(210) 544348 (220) 2022 06 22
(731) JUSZCZYK JAROSŁAW SANTIER, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SANTIER INSTALACJE

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 Instalowanie, 
konserwacji i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wenty-
lacja i klimatyzacja), Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych.

(210) 544359 (220) 2022 06 22
(731) WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL LOUIS 

UNIVERSITY Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU,  
Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS 

UNIVERSITY

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Outsourcing (doradztwo biznesowe), Zarzą-
dzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, Usługi komunikacji korporacyjnej, Doradztwo 
biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Organizacja 
wydarzeń komercyjnych, 41 Wyższe uczelnie, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie 
oświaty, Publikowanie książek, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Informacja o edukacji, Sprawdziany edukacyj-
ne, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), Publikowanie on-line 
elektronicznych książek o czasopism, Doradztwo zawodo-
we, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie zawodów e-sportowych, Usługi wydawania 
świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szko-
leń i egzaminów edukacyjnych, Badania edukacyjne, Orga-
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 42 Analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Digitalizacja dokumentów 
(skanowanie), Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Badania 
w dziedzinie sztucznej inteligencji.

(210) 544363 (220) 2022 06 23
(731) KALIŃCZAK KAMILA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #ĄĘ KAMILA KALIŃCZAK

(531) 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 32 Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje bezalkoholo-
we, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe.

(210) 544364 (220) 2022 06 23
(731) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERM AESTHETICS solutions

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do stosowania na skórę.

(210) 544365 (220) 2022 06 23
(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa DIABETYKA

(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego 
służące do monitorowania danych medycznych, Platformy 
oprogramowania komputerowego ułatwiające kontakt 
lekarza z pacjentem, Platformy oprogramowania kompu-
terowego umożliwiające konsultacje medyczne, Platformy 
oprogramowania komputerowego służące do diagnozo-
wania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, pro-
gnozowania, leczenia lub łagodzenia choroby, Aplikacje 
mobilne służące do monitorowania danych medycznych, 
Aplikacje mobilne ułatwiające kontakt lekarza z pacjentem, 
Aplikacje mobilne umożliwiające konsultacje medyczne, 
Aplikacje mobilne do diagnozowania, profilaktyki, moni-
torowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub 
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łagodzenia choroby, Oprogramowanie służące do monito-
rowania danych medycznych, Oprogramowanie ułatwiają-
ce kontakt lekarza z pacjentem, Oprogramowanie umożli-
wiające konsultacje medyczne, Oprogramowanie służące 
do diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidy-
wania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia choroby, 
Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do po-
brania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Książki dźwię-
kowe, Notesy elektroniczne, Kupony mobilne do pobrania, 
Środki edukacyjne do pobrania, 41 Nauczanie, Edukacja, 
Kształcenie, Kształcenie praktyczne, Nauczanie korespon-
dencyjne i w trybie on-line, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów i zajęć praktycznych, Organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń specjalistycznych, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów, kur-
sów i kongresów, Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Usługi w zakresie organizacji wydarzeń 
o charakterze edukacyjnym, zwłaszcza w dziedzinie zdro-
wego trybu życia i zdrowego żywienia, Publikowanie tek-
stów innych, niż teksty reklamowe, Publikacja i wydawanie 
prac naukowych, Publikacja wyników badań naukowych 
i klinicznych, Publikowanie prac badawczych, Wypożycza-
nie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Produkcja 
filmów szkoleniowych i instruktażowych, Usługi biblio-
tekarskie, Usługi edukacyjne w zakresie dietetyki, Usługi 
w zakresie organizacji szkoleń z zakresu sportu i żywienia, 
nie w dziedzinie medycyny, Usługi instruktażowe związane 
z dietą, żywieniem, sprawnością fizyczną, zdrowiem i uro-
dą, Usługi szkoleniowe związane ze sportem, zdrowiem 
i fitnessem, Usługi doradztwa zawodowego i edukacji w za-
kresie kultury fizycznej i sportu, Usługi doradcze w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Organizowanie obozów sportowych 
oraz akademii i szkółek sportowych dla osób odchudzają-
cych się, Usługi trenerów sportowych i animatorów sportu, 
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie konkursów i zawo-
dów sportowych, Organizowanie wystaw z dziedziny nauki, 
edukacji lub kultury, Usługi rozrywkowe związane ze spor-
tem, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług, 44 Profesjonalne doradztwo 
w zakresie ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Po-
rady i doradztwo w zakresie w zakresie stylu życia do celów 
medycznych, Konsultacje medyczne, Zdalne monitorowa-
nie danych medycznych do diagnozowania medycznego 
i leczenia, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi poradnictwa 
medycznego, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych.

(210) 544371 (220) 2022 06 23
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄZERKI. ESENCJA KIEŁBASNOŚCI
(510), (511) 29 Kiełbasy, Frankfurterki, Parówki, Produkty 
mięsne na grill.

(210) 544372 (220) 2022 06 23
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOOPERACJA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LukLuk

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, 39 Udostępnianie 
miejsc parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostęp-
niania miejsc parkingowych, 43 Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zapew-
nianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej 
[tymczasowe zakwaterowanie].

(210) 544373 (220) 2022 06 23
(731) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, 31 Świeże owoce, orzechy, 
warzywa i zioła.

(210) 544374 (220) 2022 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlonMix1

(531) 26.05.01, 26.02.01, 05.07.02, 26.11.22, 26.05.17, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 1 Dodatki biologiczne służące do przekształca-
nia plonów w kompost, Mieszanki nawozów, Mieszanki na-
wozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki regulujące 
wzrost roślin, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów 
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy mieszane, Powłoki 
do nasion [nawóz], Środki chemiczne do użytku w mieszan-
kach herbicydowych, Środki chemiczne do użytku w mie-
szankach pestycydowych, Środki zwiększające plony upraw, 
Środki zwiększające plony warzyw, Preparaty do użyźniania 
gleby, komposty, Mieszaniny chemiczne zawierające po-
chodne kwasów humusowych, Biostymulatory roślin, Nawo-
zy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatnia-
nia gleby, Nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, 
Biostymulanty będące środkami pobudzającymi wzrost ro-
ślin, 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi re-
klamowe, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, Udzielanie informacji dotyczą-
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cych działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolni-
czego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią środków chemicznych do stosowania 
w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, Usługi w zakresie wy-
staw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wy-
staw handlowych.

(210) 544376 (220) 2022 06 23
(731) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządze-
nia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, opro-
gramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, apli-
kacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, 
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na oku-
lary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biuro-
we, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły 
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, 
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysun-
kowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, dru-
kowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki 
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, ga-
zety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, ko-
kardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papier-
nicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier 
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, pa-
pier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, pod-
stawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 

szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do bute-
lek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, cho-
rągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki 
do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele 
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako 
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z kata-
logu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, 
Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo orga-
nizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownic-
twa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, 
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja 
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonaw-
czymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi 
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, 
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Bu-
dowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
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związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane 
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Plano-
wanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osie-
dli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie 
i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie architektury kra-
jobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo krajobra-
zowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo 
w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 544377 (220) 2022 06 23
(731) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARVIPOL grupa kapitałowa

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządze-
nia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, opro-
gramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, apli-
kacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, 
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na oku-
lary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biuro-
we, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły 
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, 
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysun-
kowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, dru-
kowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki 
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, ga-
zety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, ko-
kardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 

na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papier-
nicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier 
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, pa-
pier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, pod-
stawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do bute-
lek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, cho-
rągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki 
do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele 
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako 
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z kata-
logu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, 
Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo orga-
nizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownic-
twa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, 
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
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przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja 
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonaw-
czymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi 
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, 
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Bu-
dowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane 
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Plano-
wanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osie-
dli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie 
i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie architektury kra-
jobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo krajobra-
zowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo 
w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 544378 (220) 2022 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlonMix2

(531) 05.03.13, 05.03.20, 24.01.03, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 
27.07.01, 26.05.01, 26.05.17

(510), (511) 1 Dodatki biologiczne służące do przekształcania 
plonów w kompost, Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów 
o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki regulujące wzrost ro-
ślin, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów natural-
nych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substan-
cji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania 
jako nawozy rolnicze, Nawozy mieszane, Powłoki do nasion 
[nawóz], Środki chemiczne do użytku w mieszankach herbi-
cydowych, Środki chemiczne do użytku w mieszankach pe-

stycydowych, Środki zwiększające plony upraw, Środki zwięk-
szające plony warzyw, Preparaty do użyźniania gleby, kompo-
sty, Mieszaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów 
humusowych, Biostymulatory roślin, Nawozy biologiczne, 
Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawo-
zy biologiczne stosowane do obróbki nasion, Biostymulanty 
będące środkami pobudzającymi wzrost roślin, 31 Mieszanki 
ziaren roślin dzikich, Mieszanki ziaren roślin dziko rosnących, 
Nasiona [ziarna], Nasiona do upraw, Nieprzetworzone na-
siona do użytku rolniczego, Ziarna [nasiona], Ziarna [zboże], 
35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Udzielanie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania 
w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, 
ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi re-
klamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży deta-
licznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem 
Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
środków chemicznych do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, 
ogrodnictwie, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produk-
tów, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych.

(210) 544384 (220) 2022 06 23
(731) TRYBULEC MIKOŁAJ TRIBBS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRIBBS
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 544385 (220) 2022 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BIPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok

(540) (znak słowny)
(540) BIPOL
(510), (511) 4 Ropa naftowa (surowa lub rafinowana), paliwo 
gazowe, produkty rafinacji ropy naftowej, oleje przemysło-
we, oleje technologiczne, smary, paliwa i tłuszcze zawarte 
w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, opałowe, podstawo-
we, przekładniowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładnio-
we, sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje 
do farb graficznych, do konserwacji: murów, skór i tkanin, oleje 
do silników benzynowych i wysokoprężnych: mineralne, pół-
syntetyczne, syntetyczne, oleje do sprzętu rolniczego, ogrod-
niczego, drogowego oraz małych urządzeń pomocniczych, 
oleje do obróbki metali, do prowadnic, oleje wazelinowe, olej 
jako nośnik ciepła, oleje do honowania i docierania w procesie 
obróbki metali, do obróbki skrawaniem, oleje i smary do sma-
rowania urządzeń w przemyśle, wielofunkcyjne smary synte-
tyczne, smary do narzędzi tnących, gazy techniczne, propan, 
butan, gaz płynny propan-butan, benzyny, benzyna lekka 
i ciężka, komponenty do produkcji benzyn, paliwa, biopaliwa, 
paliwa na bazie alkoholu, paliwo lotnicze i żeglugowe, parafi-
na, woski, świece, olej rzepakowy do celów przemysłowych, 
olej słonecznikowy do celów przemysłowych, olej sojowy 
do celów przemysłowych, 35 Usługi związane z prowadze-
niem hurtowni: paliw, olejów, wyrobów chemicznych i wszel-
kich akcesoriów samochodowych oraz sklepów na stacjach 
paliwowych w zakresie towarów: artykułów spożywczych, 



Nr  ZT29/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

przemysłowych, map, czasopism, książek, atlasów samocho-
dowych oraz innych artykułów powszechnego użytku, usługi 
związane z tankowaniem paliw do pojazdów, doradztwo han-
dlowe, dystrybucja materiałów reklamowych, badanie rynku, 
reklama, promocja i sprzedaż wyrobów, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary hurtowo lub detalicznie w skle-
pach, komisach lub salonach w zakresie pojazdów mechanicz-
nych, akcesoriów do tych pojazdów i ich silników oraz moto-
cykli, usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami 
lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie zarządzania 
zakupami i transakcjami, prowadzenie programu zachęcania 
konsumentów, Reklama radiowa, telewizyjna, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo han-
dlowe z zakresie obrotu paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi, 
produktami pochodnymi, olejami i wszelkimi akcesoriami 
samochodowymi, wyrobami chemicznymi i ich półprodukta-
mi polegające na kojarzeniu kontrahentów, dobór personelu, 
prowadzenie kampanii reklamowych, reklamowo-promocyj-
nych, także bonów promocyjnych, prowadzenie programów 
promocji sprzedaży dla detalicznych kanałów dystrybucji 
takich jak: stacje paliw, punkty wymiany olejów i warsztaty 
samochodowe i sklepy motoryzacyjne, 39 Dystrybucja paliw, 
olejów, transport kolejowy, drogowy, rzeczny, rurociągowy, 
morski i statkami, pakowanie towarów, przeładunek i zała-
dunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie to-
warów, spedycja, wynajmowanie samochodów osobowych, 
środków transportu lądowego i morskiego, usługi transporto-
wo-dźwigowe, przewóz osób i rzeczy transportem samocho-
dowym, kolejowym i morskim, pojazdami specjalistycznymi 
i uniwersalnymi.

(210) 544386 (220) 2022 06 23
(731) DOBRA SYNERGIA DOMINIK SITARZ SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Udriver

(531) 26.03.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowni-
czej, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie 
rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie przenoszenia 
pracowników, 39 Doręczanie paczek przez kuriera, Dostar-
czanie paczek, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów 
przez kuriera, Dostawa paczek drogą lądową, Dostawa paczek 
przez kuriera, Dostawa przesyłek, Dostawa towarów poprzez 
kuriera, Odbieranie paczek, Odbieranie paczek drogą lądową, 
Organizowanie transportu lądowego paczek, Organizowanie 
transportu paczek, Transport drogą kurierską, Transport pa-
czek, Usługi doręczania paczek, Usługi kurierów i posłańców, 
Usługi kurierskie, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi 
kurierskie w zakresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania towarów, Usługi kurierskie w zakre-
sie dostarczania pakunków, Usługi odbierania paczek, Usługi 
przewozu paczek, Transport samochodowy, Dostarczanie 
koszy zawierających żywność i napoje, Dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie żywno-
ści przez restauracje, Dostawa droga lądową, Dostawa pizzy, 
Dostawa produktów spożywczych, Dostawa towarów, Dosta-
wa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Ekspresowa dostawa towarów, Odbiór, transport 

i dostawa towarów, Organizacja dostarczania towarów, Or-
ganizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania to-
warów zamówionych korespondencyjnie, Przewóz towarów, 
Przewożenie, Transport pasażerów i ich bagażu, Transport 
towarów, Transport żywności, Usługi dostawcze, Usługi prze-
wozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi transportowe, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Usługi w zakresie transportu towarów, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednic-
twem aplikacji, Organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich poprzez aplikację online, Organizowanie samo-
chodowego transportu pasażerskiego, Organizowanie trans-
portu pasażerskiego, Organizowanie transportu taksówkowe-
go, Pasażerski transport samochodowy, Transport drogowy 
pasażerów, Transport drogowy podróżnych, Transport lądowy 
osób, Transport podróżnych samochodem, Transport podróż-
nych taksówką, Usługi kierowców, Usługi taksówek, Usługi tak-
sówkarskie, Usługi transportu drogowego dla pasażerów, Usłu-
gi w zakresie transportu drogowego dla osób, Organizowanie 
i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską 
i powietrzną, Organizowanie transportu i podróży, Transport 
drogowy, Transport dwukołowymi pojazdami mechaniczny-
mi, Transport i dostawy towarów, Transport lądowy, Transport 
pasażerów i ładunków, Transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi trans-
portu drogowego, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, 
Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakre-
sie organizowania transportu, Usługi w zakresie organizowa-
nia transportu drogowego, Kontraktowy wynajem pojazdów, 
Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu 
samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich środków 
transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Udo-
stępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi w zakresie wypoży-
czania samochodów, Usługi w zakresie wypożyczania pojaz-
dów samochodowych, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi 
wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu 
pojazdów samochodowych, Wynajem pojazdów, Wynajem 
pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych, 
Wynajem samochodów, Wynajmowanie pojazdów, Wynaj-
mowanie silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie 
silnikowych pojazdów drogowych, Wypożyczanie i wynajem 
pojazdów, Wypożyczanie pojazdów drogowych, Wypożycza-
nie pojazdów na umowę, Wypożyczanie pojazdów silniko-
wych na umowę, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Wy-
pożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, Wypożyczanie 
pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, 
Wypożyczanie rowerów, Wypożyczanie rowerów elektrycz-
nych, Wypożyczanie samochodów, Zapewnianie wynajętych 
pojazdów do transportu pasażerów, Usługi wynajmu związa-
ne z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu.

(210) 544388 (220) 2022 06 23
(731) SOBISZ RÓŻA, Kościelisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magiczne Korale Natural House



100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2022

(531) 02.07.04, 06.01.02, 27.05.01, 05.03.20, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne świadczone przez hote-
le, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 544394 (220) 2022 06 24
(731) CHMURZYŃSKI MAREK, Stronie Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Las Vegas Pizza
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Pizzerie.

(210) 544397 (220) 2022 06 24
(731) KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kolbuszowa

(540) (znak słowny)
(540) DWFS
(510), (511) 40 Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka i re-
cykling opakowań, Obróbka materiałów odpadowych, Recy-
kling, Recykling butelek na napoje, Recykling i uzdatnianie 
odpadów, Recykling odpadów, Usługi recyklingowe.

(210) 544398 (220) 2022 06 24
(731) GRABOWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mądre ubezpieczenia Jabłońska - Grabowski

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia 
na życie.

(210) 544400 (220) 2022 06 24
(731) SIEWIERSKA EWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ES PRESTIGE KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Ra-
chunkowość, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Au-
dyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Audyt sprawozdań finansowych, Doradztwo 
związane z audytem, Księgowość i rachunkowość.

(210) 544404 (220) 2022 06 23
(731) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STARA MIŁOSNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OSP STARA MIŁOSNA

(531) 01.15.05, 04.02.11, 09.07.21, 14.07.03, 24.01.05, 24.01.13, 
24.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 45 Gaszenie pożarów.

(210) 544406 (220) 2022 06 23
(731) SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOVEGE. MY NIE DOIMY
(510), (511) 29 Mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko 
kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko 
migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ry-
żowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko skonden-
sowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków 
ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinar-
nych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie 
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, 
napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, 32 Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Na-
poje owocowe i soki owocowe, Koktajle bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, owocowe nektary, bezalkoholowe, soki, soki wa-
rzywne [napoje] .

(210) 544408 (220) 2022 06 24
(731) PRW DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Usługi w zakresie architektury i projektowa-
nia wnętrz.

(210) 544416 (220) 2022 06 24
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
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(540) (znak słowny)
(540) Konrad von Niklewicz
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Whisky, Rum, Brandy, Wino, Dżin, Tequila.

(210) 544417 (220) 2022 06 23
(731) STOWARZYSZENIE POLSKI KONGRES DROGOWY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pkd Polski Kongres Drogowy

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowa-
nie targów handlowych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Analizy 
kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, 
41 Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie kolokwiów, 42 Badania naukowe, Badania 
technologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Bada-
nia w dziedzinie robót wydobywczych, Badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego.

(210) 544419 (220) 2022 06 24
(731) RESPECTAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) UAIR
(510), (511) 11 Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza.

(210) 544420 (220) 2022 06 24
(731) RES ELEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RES Elements

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 544422 (220) 2022 06 24
(731) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zetohosting

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Administracja serwerów, Aktualizowanie 
stron internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pa-
mięciowej na strony internetowe, Hosting blogów, Hosting 
aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting platform w In-
ternecie, Hosting platform komunikacyjnych w Internecie, 
Hosting portali internetowych, Hosting podkastów, Hosting 
przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania 
zdjęć cyfrowych, Hosting przestrzeni pamięciowej w Inter-
necie, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramo-
wania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control 
as a Service], Hosting skomputeryzowanych danych, plików, 
aplikacji i informacji, Hosting spersonalizowanych stron in-
ternetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, 
Hosting stron internetowych, Hosting stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla 
globalnej sieci komputerowej, Hosting treści cyfrowych, 
Hosting videocastów, Konfiguracja systemów i sieci kompu-
terowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i hosting 
stron internetowych dla osób trzecich, Usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, Usługi dostawcy hostingu prywat-
nego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu publicznego 
„w chmurze”, Usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, Wynajem pamięci serwerowej.

(210) 544423 (220) 2022 06 24
(731) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zetomedia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 37 Aktualizacja komputerowego sprzętu sie-
ciowego i telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu i kabli 
do dostępu do Internetu, Instalacja sieci komputerowych, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputero-
wego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie sieci 
telekomunikacyjnych, Instalowanie systemów telewizji ka-
blowych, 38 Łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp 
do Internetu, Przydzielanie dostępu do Internetu, Przydzie-
lanie użytkownikom dostępu do Internetu, Udzielanie do-
stępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu 
użytkownikom, Usługi dostawców usług internetowych (ISP), 
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do telekomu-
nikacji, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii 
komórkowej, Usługi łączności telefonii komórkowej, Usługi 
świadczone przez dostawców Internetu, Usługi telefonicz-
ne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi telewizji kablowej, 
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Wynajem dekoderów sygnału, Wynajem modemów, Wy-
najem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem routerów 
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, 
Zapewnianie bezprzewodowego dostępu do internetu dla 
wielu użytkowników, Zapewnianie dostępu do Internetu, 
41 Publikowanie czasopism internetowych, Usługi rozryw-
kowe dostarczane przez Internet, Udzielanie informacji doty-
czących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interneto-
wej, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą stro-
ny internetowej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki 
udostępnianej przez Internet, Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą in-
ternetu, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 544426 (220) 2022 06 24
(731) RAWKA MARCELINA STUDIO MARCELA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M BE MAGIC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 25 Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Apaszki, 
Anoraki, Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Odzież, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki do czapek, Daszki cza-
pek, Bandany, Bandany na szyję, Chusty [odzież], Chusty, sza-
le na głowę, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki 
bez daszków, Czapki do gry w golfa, Czapki i czapeczki spor-
towe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Maski ochronne 
[odzież], Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski 
na głowę [odzież], Bezrękawniki, Bermudy (szorty), Blezery, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzki, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, Chustki na głowę, Damskie luźne topy, Długie 
kurtki, Dresy ortalionowe, Dolne części ubrań [odzież], Far-
tuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy [odzież], Fartuszki, Gol-
fy, Getry, Golfy [odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], 
Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kombinezony, Ko-
szule, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do bie-
gania, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
Kurtki, Krótkie spodnie, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, 
Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki dwustronne, Kurt-
ki koszulowe, Kurtki puchowe, Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Kurtki pikowane [odzież], Kurtki [odzież], Leg-
ginsy, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dziewczę-
ca, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Płaszcze, 

Podkoszulki, Polary, Półgolfy, Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Spodnie, Szorty, Topy [odzież], Topy bez ramiączek, 41 Pu-
blikacja kalendarzy, Publikacja czasopism, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
książek instruktażowych, Publikowanie literatury instruktażo-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, Two-
rzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Coaching 
w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo w za-
kresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching, Kursy 
instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Nauczanie w zakresie 
pielęgnacji urody, Organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie warsz-
tatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów in-
struktażowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsz-
tatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenie 
i instruktaż, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Trening 
rozwoju osobistego, Trening umiejętności zawodowych, 
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego, Usługi edukacji bizneso-
wej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne zwią-
zane z biznesem, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji 
biznesowej, Usługi szkół pielęgnacji urody, Usługi szkolenio-
we dla biznesu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie-
dzinie life coachingu, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Zapewnianie szkoleń online, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Wydawanie katalogów, Organizacja konkursów 
piękności, 44 Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Analiza ko-
smetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące ko-
smetyków, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w zakresie urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Gabine-
ty pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Manicure, Manicure (Usługi -), Ozda-
bianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja 
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urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Świad-
czenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji 
o urodzie, Udzielanie informacji związanych z usługami sa-
lonów piękności, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczone online lub osobiście, Usługi doradztwa on-
line w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie maki-
jażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi 
farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs, Usługi fryzjerskie, 
Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetycz-
ne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kształtowania 
brwi, Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure, Usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi 
pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów 
piękności, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi tatu-
ażu brwi, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie makijażu, Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie mi-
kropigmentacji, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, Usługi wizażystów, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji 
twarzy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów ko-
smetycznych, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha.

(210) 544427 (220) 2022 06 24
(731) MOKRZYCKI ANDRZEJ WW EUROPE, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORNET NEW YORK

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Przyrządy do mierzenia czasu, Akcesoria 
do zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie, Budziki, Bran-
solety do zegarków, Budziki elektroniczne, Chronografy, 
Budziki elektryczne, Chronografy do użytku jako zegarki, 
Chronografy do użytku jako czasomierze, Chronografy 
[zegarki], Chronometry dla statków, Chronometry elek-
troniczne, Cyferblaty do zegarków, Cyfrowe urządzenia 
pokazujące czas, wyposażone w wyświetlacze pokazują-
ce temperaturę, Części do zegarków, Czasomierze [zegar-
ki], Części do zegarów, Części i akcesoria do przyrządów 
chronometrycznych, Części i akcesoria do przyrządów 
zegarmistrzowskich, Części mechanizmów zegarowych, 
Etui na zegarki [prezentacja], Łańcuszki do zegarków, Małe 
zegary, Koronki do zegarków, Klamerki do zegarków, Me-
chanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, Mechani-
zmy do zegarów, Mechanizmy wychwytowe, Miniaturowe 
zegary, Metalowe paski do zegarków, Paski do zegarków, 
Nylonowe paski do zegarków, Obudowy na zegary, Obudo-
wy zegarów, Pudełka na zegarki, Skórzane paski do zegar-

ków, Srebrne zegarki, Stopery, Szkiełka do zegarków, Tarcze 
do zegarków, Tarcze do zegarów, Urządzenia do pomiarów 
czasu podczas imprez sportowych, Systemy do pomiaru 
czasu do celów sportowych, Wahadła (wytwarzanie zega-
rów i zegarków), Wskazówki do zegarów, Wisiorki do łań-
cuszków do zegarków, Wskazówki zegarów i zegarków, 
Wskazówki do zegarów [produkcja zegarów i zegarków], 
Wskazówki do zegarów i zegarków, Wszelkiego rodzaju 
zegary i zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki 
chronometryczne, Wskazówki zegarowe, Zegarki cyfrowe 
z timerem automatycznym, Zegarki damskie, Zegarki dla 
pielęgniarek, Zegarki dla płetwonurków, Zegarki do nurko-
wania, Zegarki do użytku w sporcie, Zegarki do użytku ze-
wnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegarki elektroniczne, Ze-
garki elektryczne, Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, 
Zegarki kwarcowe, Zegarki kieszonkowe, Zegarki (Łańcuszki 
do -), Zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, 
Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z kro-
komierzem, Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki-
-pierścionki z diodami elektroluminescencyjnymi, Zegarki 
podróżne, Zegarki posiadające funkcję gry, Zegarki pozła-
cane, Zegarki sportowe, Zegarki stołowe, Zegarki (Szkiełka 
do -), Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi po-
wlekane, Zegarki z budzikiem, Zegarki z funkcją komunika-
cji na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewo-
dowej, Zegarki z insygniami, Zegarki z metali szlachetnych, 
Zegarki z walcowanego złota, Zegarki zasilane energią 
słoneczną, Zegarki ze złota, Zegary, Zegarki zawierające 
funkcję gier elektronicznych, Zegarki zawierające funkcję 
pamięci, Zegary cyfrowe, Zegary cyfrowe sterowane elek-
tronicznie, Zegary cyfrowe z radiem, Zegary elektroniczne, 
Zegary i części do nich, Zegary i zegarki, Zegary i zegarki 
dla hodowców gołębi, Zegary i zegarki elektryczne, Zegary 
kwarcowe, Zegary mechaniczne, Zegary na biurko, Zegary 
(Mechanizmy do -), Zegary podłogowe, Zegary pokazują-
ce strefy czasowe na świecie, Zegary przemysłowe, Zegary 
słoneczne, Zegary samochodowe, Zegary z mechanizma-
mi kwarcowymi, Zegary zawierające elementy ceramiczne, 
Zegary z radiem, Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Etui do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na artykuły zegarmi-
strzowskie, Etui na zegarki, Obudowy do zegarków, Koperty 
do zegarków, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wy-
roby jubilerskie [biżuteria].

(210) 544430 (220) 2022 06 25
(731) MICOREK PIOTR MP4BIZNES, Opole
(540) (znak słowny)
(540) HEDONIA
(510), (511) 41 Usługi związane z organizacją wypoczynku, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie przyjęć, balów, Usługi klubowe, Nocne kluby, Usłu-
gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi 
związane z organizacją imprez karaoke, Organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, koncertów, Organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych, Udostępnianie urządzeń i obiek-
tów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Usługi związane z prowadzeniem klubów fitness 
i kręgielni, Organizacja pokazów mody w celach rozrywko-
wych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Prowadze-
nie imprez rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Restauracje, w tym samoobsługowe, Usługi 
barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kawiarnie, Ka-
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feterie [bufety], Stołówki, Lodziarnie, Usługi wynajmowania 
sal na posiedzenia, w tym mityngi i narady, Hotele, mote-
le, pensjonaty, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Rezerwacje 
miejsc w hotelach.

(210) 544431 (220) 2022 06 25
(731) MICOREK PIOTR MP4BIZNES, Opole
(540) (znak słowny)
(540) HEDONIA PUB
(510), (511) 41 Usługi związane z organizacją wypoczynku, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie przyjęć, balów, Usługi klubowe, Nocne kluby, Usługi 
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi zwią-
zane z organizacją imprez karaoke, Organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, koncertów, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych, Udostępnianie urządzeń i obiektów spor-
towych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Usługi związane z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Prowadzenie imprez rozryw-
kowych, 43 Usługi gastronomiczne, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restau-
racje, w tym samoobsługowe, Usługi barowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Kawiarnie, Kafeterie [bufety], Stołówki, 
Lodziarnie, Usługi wynajmowania sal na posiedzenia, w tym 
mityngi i narady, Hotele, motele, pensjonaty, Rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach.

(210) 544441 (220) 2022 06 24
(731) NOSALOWY DWÓR INWESTYCJE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zakopane

(540) (znak słowny)
(540) kinki
(510), (511) 30 Kluski ramen, Ramen (japońskie danie na ba-
zie makaronu), 43 Usługi restauracji z daniami ramen, serwo-
wanie żywności i napojów w barach i restauracjach, usługi 
barowe, usługi rezerwacji stolików w barach i restauracjach, 
doradztwo kulinarne, usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie.

(210) 544443 (220) 2022 06 27
(731) ANDRUSZKIEWICZ KAMIL ECOABM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLFOX

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Moduły fotowoltaiczne.

(210) 544444 (220) 2022 06 24
(731) ARTEMJEW PIOTR MARTIS GLOBAL TRADE, 

Latchorzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL COLLAGEN

(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 25.07.08, 25.12.25, 
25.01.05, 25.01.25, 26.11.03, 24.09.03, 24.09.05, 27.01.05, 
29.01.12

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544449 (220) 2022 06 27
(731) JANOWSKI FILIP, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLARK

(531) 26.11.07, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
słonami i firanami tekstylnymi lub z tworzyw sztucznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasłonami i firanami 
tekstylnymi lub z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami tapicerowanymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z meblami tapicerowanymi.

(210) 544450 (220) 2022 06 24
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) LAMIA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 544454 (220) 2022 06 27
(731) BROKEN RULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROKEN RULES SINCE 1979

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
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(210) 544456 (220) 2022 06 27
(731) GANDALF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek, książek audio, 
gazet, podręczników, multimediów, filmów, płyt CD z mu-
zyką, programów komputerowych, gier komputerowych, 
Sprzedaż detaliczna artykułów: e-gazety, e-podręczniki, e-
-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna, 
Sprzedaż komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Sprzedaż artykułów papierniczych, Sprzedaż gier i zabawek, 
Usługi reklamy na stronie internetowej, Sprzedaż perfum 
i kosmetyków, sprzedaż artykułów biurowych i szkolnych, 
sprzedaż artykułów spożywczych dla zwierząt domowych, 
sprzedaż w odniesieniu do produktów dla zwierząt domo-
wych, 39 Pakowanie towarów i produktów, dostarczanie to-
warów zamówionych korespondencyjne i/lub przez Internet 
drogą pocztową lub kurierską, składowanie przesyłek, ma-
gazynowanie, dystrybucja paczek i przesyłek, składowanie 
towarów.

(210) 544457 (220) 2022 06 27
(731) CHARNENKA ILYA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STASACUCINE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.03.23, 26.05.04
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar.

(210) 544463 (220) 2022 06 27
(731) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.02, 02.01.23, 02.01.23, 04.05.21, 23.05.05
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Nauczanie 
języków, Nauczanie języków obcych, Edukacja językowa, 
Kursy językowe, Usługi nauki języka obcego, Organizowanie 
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Eduka-
cja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], 
Nauka indywidualna, Organizowanie indywidualnej nauki ję-
zyków, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie kursów, Świadczenie usług w za-
kresie szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne w zakre-
sie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 544464 (220) 2022 06 27
(731) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESTER

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Nauczanie 
języków, Nauczanie języków obcych, Edukacja językowa, 
Kursy językowe, Usługi nauki języka obcego, Organizowanie 
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Eduka-
cja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], 
Nauka indywidualna, Organizowanie indywidualnej nauki ję-
zyków, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie kursów, Świadczenie usług w za-
kresie szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne w zakre-
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sie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 544465 (220) 2022 06 27
(731) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 23.05.05
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Nauczanie 
języków, Nauczanie języków obcych, Edukacja językowa, 
Kursy językowe, Usługi nauki języka obcego, Organizowanie 
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Eduka-
cja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], 
Nauka indywidualna, Organizowanie indywidualnej nauki ję-
zyków, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie kursów, Świadczenie usług w za-
kresie szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne w zakre-
sie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 544466 (220) 2022 06 27
(731) MESTER SZKOŁA JĘZYKÓW SKANDYNAWSKICH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) MESTER
(510), (511) 41 Organizacja kursów językowych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Nauczanie 
języków, Nauczanie języków obcych, Edukacja językowa, 
Kursy językowe, Usługi nauki języka obcego, Organizowanie 
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji on-line, Edukacja dorosłych, Eduka-
cja, Wydawanie audiobooków, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publiko-

wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie podręczników, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Usługi wydawnicze, Edukacja [nauczanie], 
Nauka indywidualna, Organizowanie indywidualnej nauki ję-
zyków, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie 
warsztatów, Prowadzenie kursów, Świadczenie usług w za-
kresie szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne w zakre-
sie nauki drugiego języka, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 544468 (220) 2022 06 27
(731) MILCZAREK PAULINA FIZJOTERAPIA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fizjonatura

(531) 05.05.23, 26.03.01, 26.03.14, 02.09.21, 02.09.25, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 44 Fizjoterapia.

(210) 544479 (220) 2022 06 28
(731) MICHOŃSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Przezskórna Elektroliza Adam Michoński
(510), (511) 44 Fizjoterapia.

(210) 544481 (220) 2022 06 28
(731) MICHOŃSKI ADAM, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Przezskórna Neuromodulacja Adam Michoński
(510), (511) 44 Fizjoterapia.

(210) 544483 (220) 2022 06 27
(731) BM BEAUTY & COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM Serenity
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.01, 
26.11.12, 05.13.25

(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki 
odkażające, Środki do zwalczania szkodników, fungicydy, 
herbicydy.

(210) 544485 (220) 2022 06 27
(731) BM BEAUTY & COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM BEAUTY & COSMETIC

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.01, 26.11.12, 
29.01.12, 05.13.25

(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne 
i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy die-
ty dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Ma-
teriały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki 
odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, 
herbicydy.

(210) 544486 (220) 2022 06 27
(731) FUNDACJA OPES139, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPES139

(531) 02.09.01, 02.09.19, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 Edukacja prawna, 
Nauczanie i szkolenia, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących szko-
leń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Usługi szkolenia 
personelu, 44 Konsultacje psychologiczne, Porady psycho-
logiczne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, 45 Dostarczanie informacji prawnych, Organi-
zowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu 

upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, Świadczenie usług 
wsparcia emocjonalnego rodzinom, Usługi pogrzebowe, 
Wsparcie w żałobie.

(210) 544487 (220) 2022 06 27
(731) PAJEK ROBERT ARTUR, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMODEUS SECURITY TECHNOLOGY

(531) 26.05.04, 26.05.24, 26.11.03, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 45 Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Usłu-
gi detektywistyczne, Usługi elektronicznego monitorowania 
w celach bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Usługi ochro-
niarskie w budynkach.

(210) 544489 (220) 2022 06 27
(731) HODUŃ RADOSŁAW, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radikal Change

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, Udzielanie informacji związa-
nych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony inter-
netowej online, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness), Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], Usługi w zakresie treningu fizycznego.

(210) 544490 (220) 2022 06 27
(731) GAWLIKOWSKA EWA FACHOWE DORADZTWO, 

Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIEPLO24.pl

(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Agregaty klimatyzacyjne, Centralne instala-
cje klimatyzacyjne, Domowe grzejniki, Domowe instalacje 
klimatyzacyjne, Elektryczne instalacje grzewcze, Elektrycz-
ne klimatyzatory, Elektryczne urządzenia do chłodzenia 
pomieszczeń, Elektryczne urządzenia do ogrzewania po-
mieszczeń do celów domowych, Gazowe instalacje central-
nego ogrzewania, Gazowe kotły kominkowe do centralnego 
ogrzewania w domu, Grzejnik elektryczny, Grzejniki cieplne 
do ogrzewania budynków, Induktory powietrza [wentylacja], 
Instalacje do wentylacji, Instalacje do wentylacji, Klimatyza-
tory pokojowe, Kotły do centralnego ogrzewania, Piecyki 
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na węgiel, Pompy ciepła, Przenośne grzejniki elektryczne, 
Urządzenia do cyrkulacji powietrza, Urządzenia do odzyski-
wania ciepła z powietrza, Urządzenia elektryczne do ogrze-
wania pomieszczeń, Urządzenia wentylacyjne, Wentylatory 
elektryczne.

(210) 544493 (220) 2022 06 27
(731) SHVETS TETIANA SFINKS STUDIO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sfinks

(531) 03.01.06, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.15
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Higiena i pielę-
gnacja urody, Salony piękności, Udzielanie informacji o uro-
dzie, Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosme-
tyczne.

(210) 544494 (220) 2022 06 27
(731) INTER-SEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) INTER-SEP
(510), (511) 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Usłu-
gi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 41 Doradz-
two zawodowe, Edukacja, Edukacja zawodowa, Informacje 
i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na odległość, Prowa-
dzenie kursów, Usługi szkolenia zawodowego.

(210) 544496 (220) 2022 06 27
(731) DERIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idose

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Zdalne monitorowanie danych medycznych 
do diagnozowania medycznego i leczenia.

(210) 544498 (220) 2022 06 28
(731) VBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jałowiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEDDY

(531) 05.01.01, 05.01.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Meble dla dzieci, 
Meble do pokojów dziecinnych.

(210) 544500 (220) 2022 06 28
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AFTENISAN
(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) 544506 (220) 2022 06 27
(731) CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIMEDICAL MEDYCYNA KLINICZNA DIAGNOSTYKA

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, Analizy dotyczące po-
szukiwania pokładów roponośnych, Analizy pisma ręczne-
go [grafologia], Analizy systemów komputerowych, Analizy 
wody, Audyt energetyczny, Badania bakteriologiczne, Ba-
dania biologiczne, Badania chemiczne, Badania dotyczące 
technik telekomunikacyjnych, Badania geologiczne, Bada-
nia geotechniczne, Badania naukowe, Badania naukowe 
i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania 
naukowe i technologiczne związane z mapowaniem pa-
tentów, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie bu-
downictwa, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzi-
nie kosmetyki, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania 
w dziedzinie robót wydobywczych, Badania w dziedzinie 
spawania, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Ba-
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Cyfrowe 
analizy kryminalistyczne w dziedzinie przestępstw kompu-
terowych, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Dostar-
czanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony Internetowej, Eksploracja 
podwodna [akwanautyka], Elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wy-
krywania oszustw w Internecie, Elektroniczne monitorowa-
nie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzie-
ży tożsamości w Internecie, Hodowla komórek do celów 
badań naukowych, Hosting serwerów, Hosting stron inter-
netowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Kalibrowanie [pomiary], Komputerowe projektowanie gra-
ficzne do mapowania projekcji wideo, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Kontrola jakości, Kontrola 
szybów naftowych, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Medyczne ba-
dania naukowe, Miernictwo [pomiary], Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia awarii, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Ocena jakości drewna 
na pniu, Ocena jakości wełny, Odblokowywanie telefonów 
komórkowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputero-
wych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Pisanie kodu komputerowego, 
Pisanie techniczne, Platforma jako usługa [PaaS], Pomiary 
geodezyjne, Pomiary pól naftowych, Poszukiwania geolo-
giczne, Poszukiwania ropy naftowej, Powielanie progra-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Prognozowanie po-

gody, Prognozy meteorologiczne, Programowanie kompu-
terowe do przetwarzania danych, Programowanie kompu-
terów, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie kostiumów, Projektowanie modeli sy-
mulowanych komputerowo, Projektowanie mody, Projek-
towanie opakowań, Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie pól golfowych, Projektowanie 
prototypów, Projektowanie scenografii przedstawień, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Projektowanie 
urbanistyczne, Projektowanie wizytówek, Próbne wiercenia 
geologiczne, Próby kliniczne, Przechowywanie danych 
elektronicznych, Rozsiewanie środków chemicznych 
w chmurach w celu wywołania deszczu, Stwierdzanie au-
tentyczności dzieł sztuki, Stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użyt-
kowników przy użyciu technologii jednorazowego logo-
wania dla aplikacji online, Testowanie [kontrola] pojazdów 
pod kątem sprawności, Testowanie materiałów, Tworzenie 
gier wideo i komputerowych, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnianie map geograficznych on-line, nie do pobra-
nia, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnienie wyszukiwa-
rek internetowych, Udzielanie informacji geograficznych, 
Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie 
kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi architekto-
niczne, Usługi chemiczne, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnej, Usługi doradztwa technologicznego 
na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi graficzne, Usługi 
informatyki kwantowej, Usługi inżynierii oprogramowania 
dla przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne, Usługi karto-
graficzne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Usługi pomiarów kartograficznych lub termogra-
ficznych za pomocą drona, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem tech-
nologii do transakcji, Usługi w zakresie ochrony antywiruso-
wej komputerów, Usługi w zakresie poszukiwań złóż 
w dziedzinie przemysłu naftowego, gazowego, Usługi 
w zakresie projektowania logo, Usługi w zakresie uwierzy-
telniania użytkowników z zastosowaniem technologii 
blockchain, Wydobywanie kryptowaluty, Wynajem infra-
struktury centrów danych, Wynajem liczników do rejestro-
wania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, Wynajmowanie serwerów www, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemy-
słowe, 44 Aromaterapia, Badania przesiewowe, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa), Chirurgia drzew, Chirurgia 
plastyczna, Depilacja woskiem, Diagnozowanie zaburzeń 
przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniar-
ska, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, 
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Fizjoterapia, 
Fryzjerstwo, Hodowla zwierząt, Hospicja, Implantacja 
(wszczepianie) włosów, Leczenie odwykowe pacjentów 
nadużywających środki odurzające, Leczenie z zastosowa-
niem komórek uzyskanych w drodze hodowli, Łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, Łaźnie tureckie, Manicure, 
Masaż, Niszczenie chwastów, Ogrodnictwo krajobrazowe, 
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Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, 
Pielęgnacja trawników, Placówki rekonwalescencji, Pomoc 
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnospraw-
nych, Porady w zakresie farmakologii, Projektowanie kom-
pozycji kwiatowych, Projektowanie krajobrazów, Przekłu-
wanie ciała, Przesadzanie drzew, Przycinanie drzew, Rozsie-
wanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych 
preparatów chemicznych, Sadzenie drzew w celu kompen-
sacji emisji dwutlenku węgla, Salony piękności, Sanatoria 
(usługi -), Sporządzanie leków recepturowych przez farma-
ceutów, Szpitale, Tatuowanie, Terapia mowy, Terapia sztuką, 
Terapia tańcem, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], 
Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Udostępnianie obiektów na potrzeby 
ogrodnictwa wspólnotowego, Udostępnianie zwierząt to-
warzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Uprawa 
roślin, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medycz-
ne, Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudli-
wości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi 
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji 
(ADD), Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórko-
wych do celów transplantacji medycznej, Usługi denty-
styczne, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, Usługi farbowania włosów, Usługi klinik medycznych, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alterna-
tywnej, Usługi medyczne, Usługi męskich salonów fryzjer-
skich, Usługi oceny zdrowia, Usługi ogrodnicze, Usługi opie-
ki poporodowej dla kobiet, Usługi optyczne, Usługi orto-
dontyczne, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi ponowne-
go zalesiania, Usługi psychologów, Usługi saun, Usługi sola-
riów, Usługi stawiania baniek, Usługi sztucznego zapłod-
nienia, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi 
w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie akwakultury, 
Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Usługi w zakresie 
badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełno-
sprawności intelektualnej, Usługi w zakresie medycyny re-
generacyjnej, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie szczepień, 
Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie upra-
wy winorośli, Usługi weterynaryjne, Usługi wizażystów, 
Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi zapładniania metodą 
in vitro, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Wyko-
nywanie wieńców, Wynajem butelek i pojemników zawie-
rających gaz do celów medycznych, Wynajem generato-
rów wody wodorowej do wanien, Wynajem narzędzi 
ogrodniczych, Wynajem uli, Wynajem zwierząt do celów 
ogrodnictwa, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wy-
pożyczanie instalacji sanitarnych, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Wypożyczanie sprzętu rolniczego, Wypoży-
czanie urządzeń do układania włosów, Zarządzania dziką 
fauną i florą, Zdalne monitorowanie danych medycznych 
do diagnozowania medycznego i leczenia.

(210) 544511 (220) 2022 06 27
(731) CISZKA JOANNA PHUP AUTO - REGE, Kożuchów
(540) (znak słowny)
(540) AUTO-REGE
(510), (511) 35 Sprzedaż stacjonarna następujących towa-
rów: części zamienne do pojazdów w szczególności prze-
kładni kierowniczych, 37 Usługi warsztatów naprawy po-
jazdów w szczególności przekładni kierowniczych, Usługi 
w zakresie instalacji, serwisowania, naprawy przekładni kie-
rowniczych pojazdów mechanicznych.

(210) 544519 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTRA RIPOSTA

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry - łamigłówki logiczne, Karty do gry i gry w karty, 
Gry elektroniczne.

(210) 544520 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Piotruś PAKA
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry polegające na budowaniu, Gry elektroniczne.

(210) 544521 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piotruś PAKA

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry polegające na budowaniu, Gry elektroniczne.

(210) 544522 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) SZALONE CZOŁO
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry karciane, Gry – łamigłówki, Karty do gry.

(210) 544523 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towa-
rzyskie, Gry karciane, Gry – łamigłówki, Karty do gry.
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(210) 544524 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne.

(210) 544525 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Projekt Plusz

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zesta-
wy kreatywne do zabawy, Modelowane figurki zabawkowe 
z tworzyw sztucznych, Zestawy do wykonywania figurek 
do zabawy, Zabawki pluszowe.

(210) 544526 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Pluszki Kłębuszki
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy 
kreatywne do zabawy, Zabawki pluszowe.

(210) 544527 (220) 2022 06 28
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pluszki Kłębuszki

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy 
kreatywne do zabawy, Zabawki pluszowe.

(210) 544535 (220) 2022 06 28
(731) MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W MOŃKACH, Mońki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŃKI

(531) 03.04.02, 05.01.08, 05.01.16, 05.11.11, 06.19.11, 07.01.09, 
29.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewa-
jące, Sery topione, Masło, Mleko, Mleko w proszku, Serwatka, 
Produkty serowarskie.

(210) 544545 (220) 2022 06 28
(731) KMIOTEK MIECZYSŁAW WINNICA SŁONECZNA, 

Besko
(540) (znak słowny)
(540) Winnica Kmiecia
(510), (511) 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe 
koktajle owocowe, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, 
Aperitify na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle na ba-
zie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], 
Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelaty-
ny, Koktajle alkoholowe zwierające mleko, Mieszanki koktajli 
alkoholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie 
kawy, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce, Napoje energetyczne zawierające alkohol, 
Napoje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, Poncz z wina, 
Poncz z rumem, Napoje zawierające wino [szprycer], Napoje 
na bazie wina, soków owocowych i wody gazowanej, Pon-
cze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogronowe, 
Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musu-
jące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone 
wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina 
wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, Wino alkoholi-
zowane, Wino owocowe, Wino truskawkowe, Słodkie wina, 
Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina niemusujące, Wino 
amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe wino 
musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, 
Żółte wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wino z jeżyny koreańskiej 
[Bokbunjaju], Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], 
Wino z owocu woskownicy czerwonej, Wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, Japońskie słodkie wina z winogron 
zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Likiery, 
Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery 
ziołowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr 
wytrawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky 
słodowa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocento-
we, 35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie działalności gospo-
darczej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Reklama, Usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowy-



112 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT29/2022

mi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem 
piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi 
z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi informacji 
handlowej w zakresie wina, Usługi reklamowe w zakresie 
promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie 
promocji napojów, Bezobsługowe usługi sklepu detaliczne-
go w odniesieniu do napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produk-
cji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami bezalkoholowymi, 41 Degustacje win 
[usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyjne], 
Rozrywka związana z degustacją wina, imprezy z degustacją 
win w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Szko-
ły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, Publi-
kowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi 
winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Organizo-
wanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Prowadze-
nie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, 
Rozrywka.

(210) 544547 (220) 2022 06 28
(731) GUBAŁA TOMASZ MAXSOTE, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) MAXSOTE
(510), (511) 42 Zarządzanie projektami komputerowymi, 
Projektowanie systemów magazynowania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 

Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Usługi w zakresie projektowania 
i programowania komputerów, Projektowanie i opracowy-
wanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświe-
tlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicz-
nych baz danych, Zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], 
Projektowanie komputerów i oprogramowania kompute-
rowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Plano-
wanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie 
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej trans-
misji danych, Udzielanie informacji na temat projektowania 
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci kom-
puterowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wy-
świetlania i przechowywania danych, Modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, Opracowanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Integracja 
oprogramowania komputerowego, Ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Tworzenie 
oprogramowania komputera, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Pisanie opro-
gramowania komputerowego, Programowanie oprogra-
mowania edukacyjnego, Opracowywanie oprogramowania 
sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, Powielanie oprogramowania 
komputerowego, Testowanie oprogramowania kompute-
rowego, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania systemowego, Opracowywanie oprogramowania 
do gier wideo, Aktualizacja oprogramowania do systemów 
łączności, Projektowanie oprogramowania do gier wideo, 
Programowanie oprogramowania do gier komputerowych, 
Programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Instalacja, konserwacja i naprawa opro-
gramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi techniczne w zakresie 
pobierania oprogramowania, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów oprogramowania sprzętowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja oprogramowania umożliwiającego do-
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stęp do Internetu, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis 
oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, Instala-
cja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwe-
rów komputerowych, Usługi graficzne, Projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie systemów 
oprogramowania graficznego, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Usługi w zakresie grafiki kompu-
terowej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego 
komputerowo, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne, Usługi projektów graficznych, Usługi projektowa-
nia grafiki komputerowej, Projektowanie graficzne ilustracji, 
Grafika artystyczna, Projektowanie graficzne, Projektowanie 
techniczne, Badania techniczne, Doradztwo techniczne, 
Przeglądy techniczne, Pisanie techniczne, Nadzór i inspekcja 
techniczna, Projektowanie sklepów.

(210) 544553 (220) 2022 06 29
(731) EURO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROART

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne.

(210) 544558 (220) 2022 06 29
(731) MANUARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.05.08, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [ka-
baretowych], Usługi klubów komediowych, Usługi klubów 
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Nocne kluby, 
Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi rozrywkowe do-
starczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi 
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Imprezy ta-
neczne, Pokazy taneczne na żywo, Rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 

Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja 
występów rozrywkowych na żywo, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi świadczone przez 
kluby rozrywkowe, 43 Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywno-
ści i napojów, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kok-
tajlbary, Usługi barów i restauracji, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze.

(210) 544569 (220) 2022 06 29
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUMMIT W4UA WORLD FOR UKRAINE

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Konferencje (organizowanie i prowadzenie).

(210) 544572 (220) 2022 06 29
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO OK BASIC

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 29 Grzyby, migdały, orzechy, owoce, warzywa, 
ziemniaki-wszystkie wymienione towary mrożone, chłodzo-
ne, apertyzowane, kandyzowane, konserwowane, solone lub 
suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej  
i/lub w postaci mieszanek np.: chipsy, chrupki, dżemy, gala-
retki, kompoty, koncentraty, Przeciery z owoców lub warzyw, 
soki z owoców lub warzyw do celów kulinarnych, wodorosty 
konserwowane do celów spożywczych, 30 Sosy owocowe, 
sosy warzywne, 31 Grzyby świeże, jagody-owoce świeże, 
orzechy kokosowe, owoce świeże, warzywa świeże, wo-
dorosty spożywcze nieprzetworzone dla ludzi, zioła ogro-
dowe świeże, 32 Napoje bezalkoholowe na bazie owoców 
i warzyw, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 
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35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama 
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów branży spożywczej zawierającej bakalie, 
grzyby, orzechy, owoce i warzywa-produkty jednoskładni-
kowe i mieszanki w najszerszym asortymencie, pozwalające 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach 
oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem 
Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja 
paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, 
usługi kurierskie, 42 Usługi administrowania stronami kom-
puterowymi, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrze-
nia w nabiał, owoce, warzywa i napoje dla: hoteli, kafeterii, 
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 544577 (220) 2022 06 29
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO OK PREMIUM

(531) 26.04.18, 27.05.24
(510), (511) 29 Grzyby, migdały, orzechy, owoce, warzywa, 
ziemniaki-wszystkie wymienione towary mrożone, chłodzo-
ne, apertyzowane, kandyzowane, konserwowane, solone lub 
suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej  
i/lub w postaci mieszanek np.: chipsy, chrupki, dżemy, gala-
retki, kompoty, koncentraty, Przeciery z owoców lub warzyw, 
soki z owoców lub warzyw do celów kulinarnych, wodorosty 
konserwowane do celów spożywczych, 30 Sosy owocowe, 
sosy warzywne, 31 Grzyby świeże, jagody-owoce świeże, 
orzechy kokosowe, owoce świeże, warzywa świeże, wo-
dorosty spożywcze nieprzetworzone dla ludzi, zioła ogro-
dowe świeże, 32 Napoje bezalkoholowe na bazie owoców 
i warzyw, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 
35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama 
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie 

informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów branży spożywczej zawierającej bakalie, 
grzyby, orzechy, owoce i warzywa-produkty jednoskładni-
kowe i mieszanki w najszerszym asortymencie, pozwalające 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach 
oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem 
Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja 
paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, 
przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, 
usługi kurierskie, 42 Usługi administrowania stronami kom-
puterowymi, aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrze-
nia w nabiał, owoce, warzywa i napoje dla: hoteli, kafeterii, 
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 544580 (220) 2022 06 29
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO OK VEGE

(531) 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 Agar-agar do celów kulinarnych, grzyby, mig-
dały, orzechy, owoce, warzywa, ziemniaki-wszystkie wymie-
nione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, kandyzo-
wane, konserwowane, solone lub suszone, również w posta-
ci przetworzonej, przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek 
np.: chipsy, chrupki, dżemy, falafel, galaretki, guacamole, 
humus, kompoty, koncentraty, przekąski na bazie owoców 
i warzyw, tahini, tempeh, tofu, skórki tofli (Yuba), Przeciery 
z owoców lub warzyw, soki z owoców lub warzyw do celów 
kulinarnych, wodorosty konserwowane do celów spożyw-
czych, 30  Drożdże i płatki drożdżowe, sosy owocowe, sosy 
warzywne, sól kala namak, 31 Grzyby świeże, jagody-owoce 
świeże, orzechy kokosowe, owoce świeże, warzywa świeże, 
wodorosty spożywcze nieprzetworzone dla ludzi, zioła ogro-
dowe świeże, 32 Napoje bezalkoholowe na bazie owoców 
i warzyw, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 
napoje bezalkoholowe na bazie owoców i warzyw, nektary 
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, 35 Usługi: agencji 
informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem In-
ternetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży spo-
żywczej przeznaczonych do kuchni roślinnej, zawierającej 
bakalie, grzyby, orzechy, owoce i warzywa-produkty jedno-
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składnikowe i mieszanki, pasty i przekąski, soki, sosy w naj-
szerszym asortymencie, pozwalające wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych 
towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi 
dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazy-
nowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami cię-
żarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 42 Usługi 
administrowania stronami komputerowymi, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, 43 Serwis gastro-
nomiczny, usługi zaopatrzenia w nabiał, owoce, warzywa 
i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, 
snack-barów, stołówek.

(210) 544643 (220) 2022 07 01
(731) DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA CUVÉE SEMI-SWEET WHITE WINE

(531) 03.13.04, 05.03.20, 05.05.23, 26.13.25, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Białe wino.

(210) 544644 (220) 2022 07 01
(731) DOMUS VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORA KÉKFRANKOS DRY RED WINE

(531) 03.13.04, 05.03.20, 05.05.23, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Czerwone wino.

(210) 544682 (220) 2022 07 04
(731) MADEJ MACIEJ VAPEPRO, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKSI BOOH

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne.

(210) 544725 (220) 2022 07 04
(731) NATURE PETS STACHOWICZ-ZAREMBA SPÓŁKA 

JAWNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturePets z miłości do natury

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.24, 03.06.03, 26.13.01

(510), (511) 31 Karma dla ptaków domowych, Karma dla dzi-
kiego ptactwa, Karma dla drobiu, Karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, Ściółka dla zwierząt, Ściółka dla małych 
zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, Siano, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt.

(210) 544726 (220) 2022 07 04
(731) NATURE PETS STACHOWICZ-ZAREMBA SPÓŁKA 

JAWNA, Bydgoszcz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 03.05.01, 03.05.07, 03.05.17, 03.05.24, 03.05.26, 
03.05.28

(510), (511) 31 Ściółka dla małych zwierząt, Ściółka dla zwie-
rząt, Siano.

(210) 544742 (220) 2022 07 05
(731) BROWAR FABRYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NW NOWA WYTWÓRNIA TU WARZY OKOCIM

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.01.25
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
napojów w małych browarniach, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Usługi barów piwnych.

(210) 544743 (220) 2022 07 05
(731) MAZUREK MARCIN INTELIACE RESEARCH - MARCIN 

MAZUREK, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) INTELIACE RESEARCH
(510), (511) 35 Badania rynku i analizy biznesowe, Badania 
rynku i badania marketingowe.

(210) 544966 (220) 2022 07 11
(731) KABAT PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYCHESSANI
(510), (511) 21 Filiżanki i kubki, Szklane filiżanki, szklanki, kie-
liszki, Skarbonki, 25 Odzież, Nakrycia głowy, Skarpetki, Jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Odzież 
dla małych dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Pajacyki dla 
dzieci [odzież], 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z filiżankami i szklankami, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie zabawek.



Klasa 
towarów
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 532148, 540633, 542784, 543219, 543693, 544031, 544259, 544374, 544378

3 536034, 540694, 541608, 542784, 543005, 543386, 543667, 544022, 544024, 544025, 544033, 544364, 544483, 
544485, 544500

4 544385

5 540694, 542784, 542892, 542894, 542900, 542903, 542904, 543007, 543188, 543190, 543282, 543664, 543667, 
544022, 544024, 544025, 544027, 544031, 544060, 544444, 544483, 544485, 544500

6 544166

7 543694

9 538033, 540912, 542030, 542863, 542878, 542926, 543052, 543561, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 
543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 543619, 543665, 543677, 543679, 543780, 543798, 543835, 
543846, 543896, 544007, 544011, 544128, 544365, 544443

10 542784, 543007, 544500

11 538033, 538117, 538118, 543694, 544166, 544348, 544419, 544490

12 540828, 540830, 543462, 544271, 544301, 544317

14 544427

16 540828, 540830, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 
543618, 543717, 543846, 543847, 543896, 544011, 544376, 544377

17 535389, 535391, 543835

18 540828, 540830, 543000, 543518, 543835

19 535389, 535391, 541644, 544320

20 538033, 542998, 543072, 543073, 543685, 544029, 544457, 544498

21 543694, 544166, 544966

24 543072, 543073, 543847, 544017

25 541878, 543254, 543486, 543518, 543584, 543615, 543685, 543835, 543847, 544036, 544248, 544300, 544363, 
544384, 544426, 544454, 544966

26 543254, 544300

28 541390, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 543618, 
543666, 543717, 543896, 544175, 544363, 544519, 544520, 544521, 544522, 544523, 544524, 544525, 544526, 
544527

29 543188, 543190, 543495, 543496, 543790, 544371, 544373, 544406, 544535, 544572, 544577, 544580

30 535005, 535006, 540694, 543153, 543425, 544018, 544019, 544115, 544116, 544117, 544363, 544441, 544572, 
544577, 544580

31 543680, 544320, 544373, 544378, 544572, 544577, 544580, 544725, 544726

32 538899, 538901, 538903, 541230, 541231, 541233, 542096, 543227, 543561, 543568, 543570, 543640, 544005, 
544363, 544406, 544572, 544577, 544580, 544742

33 541307, 543227, 544097, 544318, 544319, 544416, 544450, 544545, 544643, 544644

34 543523, 543528, 544682
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35 538117, 538118, 540694, 540828, 540830, 541480, 541878, 542096, 542550, 542551, 542633, 542634, 542922, 
542926, 543000, 543017, 543018, 543019, 543020, 543033, 543037, 543052, 543072, 543073, 543153, 543178, 
543182, 543188, 543190, 543201, 543219, 543322, 543336, 543411, 543462, 543481, 543486, 543523, 543528, 
543561, 543584, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 
543618, 543619, 543677, 543679, 543694, 543846, 543847, 544001, 544017, 544061, 544066, 544067, 544092, 
544172, 544175, 544280, 544300, 544359, 544372, 544374, 544376, 544377, 544378, 544385, 544386, 544400, 
544417, 544449, 544456, 544511, 544545, 544553, 544572, 544577, 544580, 544725, 544743, 544966

36 540908, 541480, 541734, 541835, 542096, 542550, 542551, 542633, 542634, 543017, 543018, 543019, 543020, 
543074, 543178, 543182, 543342, 543411, 543659, 543677, 543679, 543682, 544008, 544061, 544376, 544377, 
544398, 544486

37 535389, 535391, 541480, 541644, 542096, 542784, 542922, 543017, 543018, 543019, 543020, 543052, 543178, 
543182, 543659, 543686, 544271, 544348, 544376, 544377, 544420, 544423, 544494, 544511

38 542926, 543212, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 
543780, 543847, 544061, 544423

39 543017, 543018, 543019, 543020, 543178, 543182, 543659, 543826, 544007, 544061, 544372, 544376, 544377, 
544385, 544386, 544456, 544572, 544577, 544580

40 543072, 543073, 543178, 543182, 543516, 544007, 544017, 544271, 544300, 544397

41 533783, 541835, 541878, 542926, 543036, 543052, 543178, 543182, 543201, 543212, 543342, 543411, 543533, 
543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 543615, 543780, 
543846, 543847, 543896, 544001, 544011, 544032, 544061, 544066, 544067, 544092, 544128, 544172, 544175, 
544359, 544363, 544365, 544417, 544423, 544426, 544430, 544431, 544463, 544464, 544465, 544466, 544486, 
544489, 544494, 544545, 544558, 544569

42 538117, 538118, 541480, 541644, 542030, 542096, 542922, 542926, 543052, 543072, 543073, 543178, 543182, 
543401, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 543599, 543602, 543665, 
543677, 543679, 543686, 543780, 544032, 544061, 544092, 544359, 544376, 544377, 544408, 544417, 544422, 
544506, 544547, 544572, 544577, 544580

43 541878, 542096, 543178, 543182, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 543598, 
543599, 543602, 544061, 544175, 544280, 544302, 544372, 544388, 544394, 544430, 544431, 544441, 544558, 
544572, 544577, 544580, 544742

44 536034, 540694, 543178, 543182, 543201, 543219, 543533, 543872, 544032, 544067, 544092, 544365, 544376, 
544377, 544426, 544468, 544479, 544481, 544486, 544493, 544496, 544506

45 541734, 541835, 543178, 543182, 543342, 543590, 543591, 543592, 543593, 543594, 543595, 543596, 543597, 
543598, 543599, 543602, 543659, 543841, 544061, 544404, 544486, 544487



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#ĄĘ KAMILA KALIŃCZAK 544363

{C} 542030

19 37 ORIGINAL STOŁOWA 543227

acean 542922

ACURASEE 542878

ADALOR 542892

adremo 543686

ADS BUDUJE 543322

AFTENISAN 544500

Agatka www.Agatkowo.pl 543666

alkofresh 544027

allset orange 541230

allset orange 541231

Ameko 543486

AMODEUS SECURITY TECHNOLOGY 544487

ARBOA 543872

ASYSTENT POSTĘPOWANIA 543665

AUTO-REGE 544511

AXE NATION AXE THROWING CLUB 544175

BEDDY 544498

BELLIX 543664

Bielenda Ayurveda Skin Yoga 543005

BIEL-FLAG 544017

BIPOL 544385

Bleasy 538899

Bleasy 538901

BLEASY 538903

BM BEAUTY & COSMETIC 544485

BM Serenity 544483

BRACIA STRZELCZYK NIERUCHOMOŚCI 543682

BROKEN RULES SINCE 1979 544454

Browary Jedności 542096

BUŁKASZ & FAMILY 544302

CARO LED TECHNOLOGY 543336

CIEPLO24.pl 544490

CLIOS 543659

CO OK BASIC 544572

CO OK PREMIUM 544577

CO OK VEGE 544580

Cracovia Clinic 543201

CREDIPASS 543411

CS COMPETENCE SOLUTIONS INTELLIGENT  
RECRUITMENT 543033

DERM AESTHETICS solutions 544364

Destresan 544060

DIMEDICAL MEDYCYNA KLINICZNA  
DIAGNOSTYKA 544506

DOLMAGO 544259

DUDA GARAGE 544317

DWFS 544397

DŻEMISIE 543495

e KANCELARIA PODATKOWA 543481

eco ABM 540912

eduVR 543052

EGOART 544300

ELBO 544271

ELEVEN 543619

ERGOEDEN 538117

ErgoEden 538118

ES PRESTIGE KANCELARIA  
KSIĘGOWO PODATKOWA 544400

EUROART 544553

eurokadra GROUP 544092

eurokadra MED 544067

eurokadra 544066

Fabhill 541480

FaceBoom Skin Dopamine 543386

FASTILAX 543007

Fizjonatura 544468

FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS 535005

FLIS Happy SOLA SEZAME WAFERS 535006

FLORA CUVÉE SEMI-SWEET WHITE WINE 544643

FLORA KÉKFRANKOS DRY RED WINE 544644

FresKus 544373

Frugo z energią nie ma żartów 543640

Fundamental 532148

Furnika 538033

Future Finance Poland 543846

GAMMA 543618

GANDALF.com.pl 544456

GOLDEN GATE NIERUCHOMOŚCI 544008

Great Alex 544029

GReen 544166

GRELO 542904

Happy Kiddo 543717

HEDONIA PUB 544431

HEDONIA 544430

HEY SISTER 544036

hoppy by Carlsberg Polska 543561

HORNET NEW YORK 544427
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ICONIC CLINIC & SPA 536034

idose 544496

INSPIRATION STORE 543523

INSPIRATION STORE 543528

INTELIACE RESEARCH 544743

INTER-SEP 544494

IQ COLOR 541608

JBB Bałdyga MORTADELA FIRMOWA  
DOSKONAŁA do SAŁATEK I KANAPEK  
DELIKATNA 100% Polski Kapitał 543190

JBB Bałdyga SALCESON WŁOSKI 543188

K KANION 544033

kinki 544441

KIT CAR STUDIO FOR THE LOVE OF THE CAR 543462

Knight Riders LE MC 543036

KOCIE KOCIE 533783

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KR 543182

konfitella 543496

Konrad von Niklewicz 544416

KOSCIUSZKO VODKA TKosciuszko  
LIBERATING DISTILLED AND BOTTLED  
IN POLAND Thaddeus Kosciuszko:  
A revolutionary, a strategist, an idealist.  
A pure son of liberty and hero  
the of American Revolution. First architect  
of West Point and friend to presidents  
Washington and Jefferson. From the soil  
of Poland, using only the finest, ingredients  
we bring to you a vodka as pure  
as Kosciuszko’s love of Freedom.  
Tadeusz Kosciuszko. Révolutionnaire,  
stratège, idéaliste. Fils exemplaire  
de la liberté et heros de la Révolution  
américaine. Premier architecte de West Point 
et ami des présidents Washington  
et Jefferson. Fabriquée sur le sol d 
e la Polonge et faite uniquement avec les  
meilleurs, la vodka que nous vous  
proposons est aussi pure que l’amour  
de la liberté de Kosciuszko. Tadeusz  
Kościuszko – rewolucjonista, genialny  
strateg, idealista. Piewca wolności i bohater  
walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych.  
Pierwszy architekt West Point i serdeczny  
przyjaciel amerykańskich prezydentów  
Waszyngtona i Jeffersona. Z ziemi polskiej  
dla Ciebie i Twoich przyjaciół, i tylko  
z najlepszych składników wódka tak czysta,  
jak umiłowanie wolności przez Kościuszkę.  
KOSCIUSZKO VODKA WYPRODUKOWANA  
PRZEZ / PRODUIT PAR PRODUCED BY PURE 
TASTE OF FREEDOM SP. Z O.O. NIEPOLOMICE  
POLSKA/POLOGNE/POLAND 544097

KOSMOPELL 543000

KR GROUP 542550

KR GROUP 542551

KR KÓŁKO ROLNICZE 543178

KRAINA CZARÓW 543425

KRAINA EMOCJI 544128

Królewska Papiernia 543516

KUTER 543072

KUTER 543073

LA MERE 543254

LA PLAYA 543790

lactobene 544025

LAMIA 544450

Las Vegas Pizza 544394

lasy tlenowe 544320

LEGREX 542900

LOVEGE. MY NIE DOIMY 544406

LukLuk 544372

M BE MAGIC 544426

m Ochrona 543780

MADAME BARREL 544005

Magiczne Korale Natural House 544388

manuarte 544558

MARVIPOL grupa kapitałowa 544377

MARVIPOL 544376

MASA STYROPIANOWA WOLPLAN ST 535389

mastercard bezcenna niespodzianka 542634

mastercard bezcenne niespodzianki 542633

MAXSOTE 544547

mądre ubezpieczenia  
Jabłońska - Grabowski 544398

MEBLARK 544449

MELON W BĄBELKACH 544318

MESTER 544464

MESTER 544466

metrovag 544024

metrovaginal 544022

MIRANDER 543841

moderna PROFIT 540908

MOŃKI 544535

MOREME 542903

Mosey 543584

MUP-RP 543835

NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ  
MATEMATYKI 543896

NaturePets z miłości do natury 544725

NEOFUSION 541233

NOC KSIĘGARŃ 543847

NUTS FREE HIGH PROTEIN KETO  
NO SUGAR  ADDED GLUTEN  
FREE LACTOSE FREE VEGAN 543153

NW NOWA WYTWÓRNIA TU WARZY  
OKOCIM 544742

OLOLOKO 540828

OLOLOKO 540830

OnkoTok 543212

OPES139 544486
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ORLLO 542863

OSP STARA MIŁOSNA 544404

OSTRA RIPOSTA 544519

OVERA PEST SOLUTION 544031

Piotruś PAKA 544520

Piotruś PAKA 544521

pkd Polski Kongres Drogowy 544417

PlonMix1 544374

PlonMix2 544378

Pluszki Kłębuszki 544526

Pluszki Kłębuszki 544527

POKOCHAJ PIENIĄDZE  
by MARTA MANTERYS 544011

Poluś 544524

PORT 543679

PORTMONETA 543677

PRAGMILE 543401

PROGRAM WZAJEMNEJ MOTYWACJI 543533

Projekt Plusz 544525

PRW DESIGN 544408

Przezskórna Elektroliza Adam Michoński 544479

Przezskórna Neuromodulacja  
Adam Michoński 544481

Pulmix 543219

Radikal Change 544489

RADIO RMF 24 543591

RADIO RMF 24 543599

RES Elements 544420

RESPEKT PERSONAL GROUP 544061

RK DESIGN 542998

RMF 24 543596

RMF 24 543597

RMF 24 543598

RMF CLASSIC 543593

RMF CLASSIC 543594

RMF CLASSIC 543595

RMF CLASSIC 543602

RMF ON 543590

RMF 543592

ROLLKA SUSHI & MORE 544280

ROYAL COLLAGEN 544444

S SANTIER INSTALACJE 544348

SAGITTARIUS 543615

SALENTER 541734

SALORHIN 543667

SEKSI BOOH 544682

sfinks 544493

SilverYacht 544301

SIWIECKI 543518

SKP 543342

SKP. 541835

slm 544032

SOLFOX 544443

Sopla The soul of place 543017

Sopla The soul of place 543019

Sopla 543018

Sopla 543020

SPECIAL LIMITED EDITION SLAVA VODKA  
Premium High Quality  
PRODUCT OF POLAND 541307

Spontan ALKOHOLE 540633

ST PARTS 543037

STASACUCINE 544457

STEAMIE 543694

STERILCO 543693

StrategON MAX maksymalizacja  
efektywności 544001

strefa DIABETYKA 544365

SUMMIT W4UA WORLD FOR UKRAINE 544569

Szafirowy Butik 544248

SZALONE CZOŁO 544522

SZALONECZOŁO 544523

SZCZĘSNY NIERUCHOMOŚCI 543074

SZCZYTNO PREMIUM Jaglane płatki  
błyskawiczne INSTANT MILLET FLAKES  
PEŁNOZIARNISTE 544117

SZCZYTNO PREMIUM Kasza gryczana  
prażona Tradycja smaku! High Quality  
product po 100g=400g 4 saszetki 544115

SZCZYTNO PREMIUM KASZA JĘCZMIENNA  
PERŁOWA ŚREDNIA 544019

SZCZYTNO PREMIUM Kasza jęczmienna  
perłowa Tradycja smaku! High Quality  
product po 100g=400g 4 saszetki 544018

SZCZYTNO PREMIUM Orkiszowe płatki  
błyskawiczne INSTANT SPELT FLAKES  
PEŁNOZIARNISTE ŹRÓDŁO BŁONNIKA  
I BIAŁKA 544116

ŚLĄZERKI. ESENCJA KIEŁBASNOŚCI 544371

ŚME 544007

Tanie Okulary Arkadiusz Fras 543798

TAŃCE Z MANGO 544319

TICANDO 542894

TRIBBS 544384

UAIR 544419

Udriver 544386

UNDERFIT 541390

V500 systems 542926

VACO 542784

VISION 541644

Winnica Kmiecia 544545

WOD CAMP EST. 2017 543826

WOLPLAN ST 535391

WROCŁAW W GOLF CLUB 541878

WYCHESSANI 544966
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WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU 544172

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU  
NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY 544359

Žatecký Černý 543570

Žatecký Letky 543568

ZDROWE KORZYŚCI BEAUTY bella 543282

zetohosting 544422

zetomedia 544423

Zielarnia Warmińska Joanna Kulczyk  
NATURA UZDRAWIA 540694

ZIELONE SKARPETKI 543685

ZOYA NATURA & MANUFAKTURA 543680



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.

1061845 LA MAISON DE LA VIOLETTE 
(2022 06 15)

3, 4, 24, 29, 30, 
31, 33, 41

1579964 FINETOO (2022 06 09)
CFE: 27.05.09 14

1601112 BLOCKFI (2022 06 10) 9, 35, 36, 42
1665530 MULTITUDE (2022 06 14) 9, 35, 36, 38, 42
1668666 DREAMEEZ (2022 04 12, 2021 10 19)

CFE: 27.05.01 28
1668739 LONGKAI (2022 04 18)

CFE: 27.05.01 7
1668772 XINGYU (2022 01 13) 9, 10, 21
1668907 GLUCONTROL (2022 04 25, 2022 03 01) 5
1668928 microbor composite (2022 04 11)

CFE: 26.04.05, 26.15.09, 
27.05.01, 29.01.13

6, 7, 8, 40, 42

1668939 YLPIO telmisartanum 80 mg / indapamidum 
2,5 mg (2022 03 10, 2022 03 01)
CFE: 24.17.01, 26.01.03, 26.03.23, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

5

1668940 GO’SHTKENT (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 11.01.03, 26.03.01, 26.11.02, 27.01.12, 
27.05.04, 28.05.00, 29.01.12

29, 35

1669073 hecht international  
(2021 10 28, 2021 04 29)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
16, 17, 19, 20, 21, 
22, 24, 28, 35, 39

1669176 Soofty Line (2022 02 21) 32
1669187 LAGUNA (2022 02 09, 2021 09 03) 5
1669220 ABOXOMA (2022 03 15, 2021 09 16) 5
1669331 Zeniskin institut de beauté & cabinet thé-

rapeutique (2021 12 30, 2021 12 07)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13 3, 5, 41, 44

1669342 Consort Data Solutions  
(2022 04 12, 2021 10 13)
CFE: 27.05.01 9, 35, 37, 38, 41, 42

1669386 2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 03.04.02, 24.03.07, 
25.01.06, 28.05.00, 29.01.12

29, 35

1669508 Tabiani (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15 29, 30, 32, 35

1669638 HUODA (2022 04 25)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 29

1669643 SUNTONE (2022 04 12)
CFE: 27.05.01 7

1669672 PHI LASER (2022 04 11)
CFE: 02.09.25, 27.05.01, 28.07.00 10, 41, 44

1669712 BERIMOR (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 02.01.01, 02.09.12, 04.05.21, 
09.07.05, 16.03.13

30, 32, 35

1669713 DELTACONX  
(2022 03 22, 2022 02 26)

9, 35, 36, 42

1669761 riedel° kooling (2021 12 21, 2021 06 23)
CFE: 24.17.25, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.12

6, 9, 11, 17, 19, 
37, 40, 42

1669779 compleet (2022 02 28) 9, 35, 38, 42
1669781 JUST BEAT IT (2022 01 21)

CFE: 27.05.10 9, 41, 42
1669825 LE QUART D’HEURE ALCHIMIQUE 

(2022 04 13)
44

1669826 LE QUART D’HEURE ICONIQUE 
(2022 04 13)

44

1669890 COMTAI (2022 04 19)
CFE: 27.05.01 21

1669893 TARGETINGONE  
(2022 04 02, 2022 03 15)

5, 9, 10, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1061845, 1669073, 1669331 

4  1061845, 1669073 

5  1668907, 1668939, 1669073, 1669187, 1669220, 1669331, 1669893 

6  1668928, 1669073, 1669761 

7  1668739, 1668928, 1669073, 1669643 

8  1668928, 1669073 

9  1601112, 1665530, 1668772, 1669073, 1669342, 1669713, 1669761,
 1669779, 1669781, 1669893 

10  1668772, 1669672, 1669893 

11  1669073, 1669761 

14  1579964 

16  1669073 

17  1669073, 1669761 

19  1669073, 1669761 

20  1669073 

21  1668772, 1669073, 1669890 

22  1669073 

24  1061845, 1669073 

28  1668666, 1669073 

29  1061845, 1668940, 1669386, 1669508, 1669638 

30  1061845, 1669508, 1669712 

31  1061845 

32  1669176, 1669508, 1669712 

33  1061845 

35  1601112, 1665530, 1668940, 1669073, 1669342, 1669386, 1669508,
 1669712, 1669713, 1669779, 1669893 

36  1601112, 1665530, 1669713 

37  1669342, 1669761 

38  1665530, 1669342, 1669779 

39  1669073 

40  1668928, 1669761 

41  1061845, 1669331, 1669342, 1669672, 1669781 

42  1601112, 1665530, 1668928, 1669342, 1669713, 1669761, 1669779,
 1669781 

44  1669331, 1669672, 1669825, 1669826



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.

533857 De Longhi Benelux S.A.
2022 01 25 7

537788 SIGNAL TECHNOLOGY FOUNDATION
2022 04 25 9

539089 Bayer Intellectual Property GmbH
2022 05 16 1, 5

526931 OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2022 05 22 20, 35

539815 Woodys BCN, SLU
2022 06 07 9, 14, 35

539653 MAJEWSKA MAŁGORZATA
2022 06 14 1, 3, 16, 30

532908 SAS UTMB Group
2022 06 21 41

534207 GROUPE CANAL + SA
2022 07 04 16, 25, 38, 41

539057 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
2022 07 04 37
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