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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 16 sierpnia 2022 r. Nr ZT33

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) 510940 (220) 2020 03 03
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNERT GROUP

(531) 29.01.13, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe mobilne domki kempingowe, 
20 meble, lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 510941 (220) 2020 03 03
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNERT GROUP

(531) 29.01.13, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 19 Niemetalowe domki kempingowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 510970 (220) 2020 03 04
(731) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY CAMPING

(531) 29.01.13, 26.11.13, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 19  Niemetalowe mobilne domki kempingowe, 
20 Meble, lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie 
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 naucza-
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe za-
kwaterowanie.

(210) 528258 (220) 2021 04 28
(731) KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Icy Rub Gel
(510), (511) 3 Kosmetyki, produkty perfumeryjne, wody 
kolońskie, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
olejki i esencje eteryczne, preparaty do mycia, mydła, wyro-
by kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne 
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy ko-
smetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, ma-
seczki kosmetyczne, odświeżacze do ust, pasty do zębów, 
sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów 
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
do pielęgnacji włosów, kremy, żele i emulsje przeciwsło-
neczne, 5 Leki, bandaże opatrunkowe, gazy opatrunkowe, 
środki lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli leczniczych, zioła 
i napoje lecznicze, maści lecznicze, preparaty do odchu-
dzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające le-
czenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suple-
menty diety.

(210) 529617 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.11.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby z papie-
ru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby z papieru, wyro-
by z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 

analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług takich jak: pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biuro-
we, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania ryn-
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kowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, plano-
wanie działalności gospodarczej, organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 

bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finanso-
we, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami war-
tościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowe-
go, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednic-
twa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi 
instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szcze-
gólności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, usługi instalacyjne, naprawcze i kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
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zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja 
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie mu-
zyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położe-
nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nada-
wania telewizji kablowej, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, agencje informacyjne, przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komu-
nikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnychy, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usłu-
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich 
jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-

portu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące usług takich jak: transport, usługi ku-
rierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 41 Na-
uczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi wydaw-
nicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
deo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, usłu-
gi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali interne-
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towych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i radiowych, 42 Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza prze-
mysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platfor-
my do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka 
śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie syste-
mów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, zarządzanie projektami informatycz-
nymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting plat-
form w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron 
internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych 
celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania prze-
mysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi 
związane z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inży-
nieria komputerowa, hosting, usługi związane z portalami 
internetowymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub 
medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psycho-
logicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 45 Usługi prawne, 
prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, pry-
watnych i społecznych usług świadczonych przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób. 
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529618 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.11.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
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dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-
cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby z papie-
ru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby z papieru, wyro-
by z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-

nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług takich jak: pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biuro-
we, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania ryn-
kowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, plano-
wanie działalności gospodarczej, organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
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nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 
bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finanso-
we, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami war-
tościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowe-
go, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednic-
twa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi 
instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szcze-
gólności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, usługi instalacyjne, naprawcze i kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 

danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja 
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie mu-
zyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położe-
nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nada-
wania telewizji kablowej, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych 
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i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, agencje informacyjne, przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komu-
nikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usłu-
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich 
jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-
portu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące usług takich jak: transport, usługi ku-
rierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 41 Na-
uczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-

pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi wydaw-
nicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
deo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, usłu-
gi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i radiowych, 42 Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza prze-
mysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platfor-
my do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka 
śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie syste-
mów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, zarządzanie projektami informatycz-
nymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting plat-
form w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron 
internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobil-
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nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych 
celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania prze-
mysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi 
związane z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inży-
nieria komputerowa, hosting, usługi związane z portalami 
internetowymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub 
medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psycho-
logicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 45 Usługi prawne, 
prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, pry-
watnych i społecznych usług świadczonych przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

(210) 529619 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, pły-
ty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, programy komputerowe, 
urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki da-
nych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, 

nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, 
terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multi-
medialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, 
terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy 
komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy kompute-
rowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, 
karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, 
przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urzą-
dzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści au-
dio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, de-
kodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery 
sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urzą-
dzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki tele-
wizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów 
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery stan-
dardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory 
do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multime-
dialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria 
do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria 
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na te-
lefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui 
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, gło-
śniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urzą-
dzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwy-
ty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samocho-
dowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do tele-
fonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochro-
ny ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mo-
bilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefo-
nów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów 
z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony 
ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów 
tabletów, 16 Publikacje, gazety, czasopisma, druki, kalenda-
rze, książki, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, 
fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, torby z papieru, torby z tek-
tury, torby z tworzyw sztucznych, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, materiały 
piśmienne, papier, tektura, wyroby z papieru, wyroby z tek-
tury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy 
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działal-
ności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informa-
cji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja 
targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji rekla-
mowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promo-
cyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach prze-
kazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-



Nr  ZT33/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządza-
nie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie 
danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie 
przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skom-
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i infor-
macji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, 
administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospo-
darczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt dzia-
łalności gospodarczej, informacja o działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlo-
wej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów 
handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach prze-
kazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizo-

wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządza-
nie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie 
danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie 
przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skom-
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
szym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hur-
towa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, 
usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, doradz-
two ekonomiczno-finansowe, usługi płatnicze, usługi ma-
klerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi bankowe, 
usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, leasing 
finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, do-
radztwo podatkowe, usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, wynajem nieru-
chomości i majątku, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości, 
finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: usługi ubezpie-
czeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
finansowe, usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, usługi płatni-
cze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w za-
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kresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wynajem nieruchomości i majątku, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa 
nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi na-
prawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, in-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, usługi instalacyjne, na-
prawcze i konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, 
w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomuni-
kacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji 
informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji pra-
sowych, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbiera-
nie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicz-
nych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komuni-
kacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi teleko-
munikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi 
komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, 
usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania te-
lewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów 
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja 
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmi-
syjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu 
do Internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektro-
nicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bez-
przewodowa transmisja programów telewizyjnych, nada-
wanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz sate-
litarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za po-
średnictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie pro-
gramów przez satelitę, nadawanie programów telewizji ka-
blowej, nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i pro-

gramów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Interne-
tu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarcza-
nie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, agencji 
prasowych, portali internetowych w zakresie rozpowszech-
niania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie in-
formacji, działalność centrów telefonicznych (call center), 
usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicz-
nej, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawa-
nia telewizji kablowej, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, agencje informacyjne, przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komu-
nikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń te-
lekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usłu-
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakre-
sie usług takich jak: transport, usługi kurierskie, wypożycza-
nie środków transportu, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, zaopatrywanie w energię, dystrybucja i za-
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: trans-
port, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, zaopatry-
wanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, 
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
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z wywozem śmieci, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komuni-
kacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez roz-
rywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, 
elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie 
elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publiko-
wanie materiałów drukowanych, komputerowy skład dru-
karski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, 
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie pe-
riodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych 
programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usłu-
gi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja programów 
telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępnia-
nia zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji 
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcoję-
zycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, 
wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produk-
cja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, 
wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystry-
bucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi wydaw-
nicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań 
wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, stu-
dia nagrań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja na-
grań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypo-
życzanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dys-
trybucja programów telewizyjnych, dystrybucja progra-
mów radiowych, gry oferowane on-line, usługa prowadze-
nia portali internetowych w zakresie udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach 
i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i pol-
skojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakie-
tów programowych programów telewizyjnych i radiowych, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 

usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, udostępnianie oprogramowania kom-
puterowego, informatyka śledcza, poradnictwo informa-
tyczne, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i infor-
matyki, projektowanie systemów informatycznych, testo-
wanie sprzętu informatycznego, usługi doradcze w zakresie 
sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarzą-
dzanie projektami informatycznymi, usługi zarządzania 
urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, usługi za-
rządzania projektami w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, inżynieria komputerowa, hosting, 
hosting serwerów, hosting portali internetowych, hosting 
stron internetowych, hosting platform w Internecie, hosting 
treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, 
hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzy-
mywanie portali internetowych dla osób trzecich, utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie 
stron internetowych, usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, pro-
gnozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i interneto-
wych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą plat-
form z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi związane 
z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inżynieria kom-
puterowa, hosting, usługi związane z portalami interneto-
wymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka 
psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opie-
ki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psycholo-
gicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 45 Usługi 
prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez 
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług: praw-
nych, ochroniarskich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, prywatnych i społecznych usług świad-
czonych przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób.

(210) 529620 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)



18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia 
do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, oprogramowa-
nie komputerowe, elektroniczne nośniki danych, nagrania 
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wi-
deo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale ko-
munikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefonicz-
ne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale 
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicz-
nych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy 
telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrz-
ne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektro-
niczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, 
odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia 
audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewi-
zyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery 
elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, 
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, 
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygna-
łów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyj-
nych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery 
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radio-
wych, zestawy kina domowego, projektory do kina domo-
wego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projek-
tory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, fute-
rały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały 
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui 
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ła-
dowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowa-
nia urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania 
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń 
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne 
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, 
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze 
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochrania-

cze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazowe, 
katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, ołówki, 
materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby z papie-
ru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, materiały 
drukowane, materiały szkoleniowe, materiały instruktażowe, 
materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby z papieru, wyro-
by z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, 
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środ-
kach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe prze-
twarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, za-
rządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
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rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług takich jak: pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biuro-
we, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania ryn-
kowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, plano-
wanie działalności gospodarczej, organizacja działalności go-
spodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlo-
wych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, 
usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi 
public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże 
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe 
przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
usługi sprzedaży towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-

rzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papiera-
mi wartościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa 
bankowego, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi 
pośrednictwa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, 
usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nie-
ruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług ta-
kich jak: usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa w za-
kresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finanso-
we, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami war-
tościowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowe-
go, usługi leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednic-
twa w zakresie leasingu, doradztwo podatkowe, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nierucho-
mościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem po-
wierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 Usługi 
instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usłu-
gi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szcze-
gólności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, usługi instalacyjne, naprawcze i kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji sa-
telitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji 



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja pli-
ków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmi-
sja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez 
sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie programów telewi-
zyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie 
bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja 
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie mu-
zyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, nadawanie telewizji kablowej, nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi tele-
techniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypo-
życzanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położe-
nia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyła-
nie informacji, działalność centrów telefonicznych (call cen-
ter), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektro-
nicznej, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nada-
wania telewizji kablowej, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, usługi transmisyjne, łączność 
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, 
usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz 
satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, agencje informacyjne, przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, 
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożycza-
nie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komu-
nikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 

wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń tele-
komunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomuni-
kacyjnych, 39 Transport, transport samochodowy, transport 
morski, transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, 
usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, usłu-
gi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególno-
ści elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich 
jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków trans-
portu, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie 
podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związa-
ne z wywozem śmieci, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące usług takich jak: transport, usługi ku-
rierskie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i skła-
dowanie towarów, organizowanie podróży, usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, zaopatrywanie w energię, 
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci, 41 Na-
uczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, 
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szko-
leń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, 
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowa-
nie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, kompu-
terowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wy-
kazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, 
wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja na-
grań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych 
i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, sateli-
tarnej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja pro-
gramów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi repor-
terskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, 
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, pro-
dukcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi 
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wy-
pożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybu-
cja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, 
dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, 
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
usług takich jak: nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka, 
działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi wydaw-
nicze, publikowanie, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
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deo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, 
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi w za-
kresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja progra-
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, usłu-
gi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia na-
grań, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dys-
trybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja pro-
gramów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, 
gry oferowane on-line, usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udo-
stępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i radiowych, 42 Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza prze-
mysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platfor-
my do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowe-
go, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, informatyka 
śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, projektowanie syste-
mów informatycznych, testowanie sprzętu informatyczne-
go, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, zarządzanie projektami informatycz-
nymi, usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, 
usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria 
komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting plat-
form w Internecie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy 
hostingu w chmurze, hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron 
internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszuki-
warek internetowych, usługi udostępniania aplikacji mobil-
nych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji 
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych 
celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług takich jak: naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, badania prze-
mysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, 
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi informatyczne, usługi 
związane z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inży-
nieria komputerowa, hosting, usługi związane z portalami 

internetowymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, 
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub 
medyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki psycho-
logicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 45 Usługi prawne, 
prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące usług: prawnych, ochroniarskich, 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, pry-
watnych i społecznych usług świadczonych przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.

(210) 529622 (220) 2021 05 27
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, pły-
ty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, programy komputerowe, 
urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, elektroniczne nośniki da-
nych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, 
nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektro-
niczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, 
terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multi-
medialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, 
terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy 
komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy kompute-
rowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, 
karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, 
przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne 
urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści 
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audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, deko-
dery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, 
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki 
telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygna-
łów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia moni-
torujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwerte-
ry standardów radiowych, zestawy kina domowego, pro-
jektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory 
multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, 
akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, 
akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, fu-
terały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia 
mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, 
słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, 
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, 
zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, 
uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło 
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło 
hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło 
hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowa-
ne do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów 
urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze 
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa 
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimero-
wa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa 
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, gazety, czaso-
pisma, druki, kalendarze, książki, wydawnictwa jednorazo-
we, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, długopisy, 
ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, tor-
by z papieru, torby z tektury, torby z tworzyw sztucznych, 
materiały drukowane, materiały szkoleniowe, materiały in-
struktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, wyroby 
z papieru, wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, 
prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organi-
zacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospo-
darczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, re-
klamie, promocji, agencje informacji handlowej, organiza-
cja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, 
usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi mar-
ketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja 
towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wy-
najem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy 
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, roz-
powszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowa-

ne wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży 
towarów, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz 
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa 
polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania ener-
gii i paliw oraz produktów pochodnych, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakre-
sie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególno-
ści elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania 
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowa-
nia i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów doty-
czących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 
medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniar-
skich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług 
takich jak: pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, 
analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie 
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospo-
darczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje 
informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, or-
ganizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi 
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promo-
cyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public 
relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, son-
daże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, kom-
puterowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwa-
rzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, do-
radztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlo-
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wych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie infor-
macji handlowych, usługi sprzedaży towarów, sprzedaż de-
taliczna, sprzedaż hurtowa, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, 
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośred-
nictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezenta-
cji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatry-
wania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odpro-
wadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem  
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, 
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do us- 
ług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finanso-
we, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Do-
radztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi 
maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi banko-
we, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, 
Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń 
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urzą-
dzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń 
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowe-
go, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwa-

rzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do nadawania, instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich 
jak: instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, usługi instalacyjne, naprawcze i konserwacyj-
ne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urzą-
dzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechnia-
nia wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie infor-
macji, działalność centrów telefonicznych (call center), usłu-
gi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, 
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomuni-
kacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitar-
nej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za po-
średnictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączno-
ści poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania 
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, 
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja 
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, trans-
misja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Inter-
netu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie 
programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitar-
ny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawa-
nie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie infor-
macji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośred-
nictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie progra-
mów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablo-
wej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i pro-
gramów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do programów radiowych, agencje informa-
cyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i da-
nych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Interne-
tu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu 
do forów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, 
usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sie-
ci komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia 
obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, do-
starczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: 
usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, 
agencji prasowych, portali internetowych w zakresie rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesy-
łanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call 
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center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elek-
tronicznej, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja sa-
telitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi transmisyjne, 
łączność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do In-
ternetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, 
przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów ra-
diowych i telewizyjnych, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, usługi zapewniania dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, agencje informacyjne, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, usługi teletechniczne, usłu-
gi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomuni-
kacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urzą-
dzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostarcza-
nie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, 39 Transport, trans-
port samochodowy, transport morski, transport lotniczy, 
transport bagażu, transport osób, usługi kurierskie, wypo-
życzanie środków transportu, pakowanie i składowanie to-
warów, organizowanie podróży, usługi w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, 
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie usług takich 
jak: transport, usługi kurierskie, wypożyczanie środków 
transportu, pakowanie i składowanie towarów, organizo-
wanie podróży, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, zaopatrywanie w energię, dystrybucja i zaopatry-
wanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
usługi związane z wywozem śmieci, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: trans-
port, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, 
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 
usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, zaopatry-
wanie w energię, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, 
usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usługi 
związane z odprowadzaniem ścieków, usługi związane 
z wywozem śmieci, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komuni-
kacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez roz-
rywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność 
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawni-
cze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publiko-
wanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy 
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów 
oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wyda-
wanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wi-
deo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, usługi 

w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usłu-
gi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia 
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewi-
zyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w za-
kresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożycza-
nie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja 
programów telewizyjnych, dystrybucja programów radio-
wych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: nauczanie, 
kształcenie, edukacja, rozrywka, działalność sportowa, dzia-
łalność kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów te-
lewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych, usługi w zakresie prowadze-
nia stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyj-
nych, produkcja programów radiowych, usługi reporterskie, 
studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usłu-
gi w zakresie nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań 
wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja fil-
mów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, 
dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewi-
zyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowa-
ne on-line, usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, 42 Naukowe i technicz-
ne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytel-
niania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, inżynieria oprogramowania 
komputerowego, opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, naprawa oprogramowania 
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, udostępnianie oprogramowania komputerowe-
go, informatyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, pro-
jektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu 
informatycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informa-
tycznych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i od-
zyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie pro-
jektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami 
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informatycznymi, usługi doradcze w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, usługi zarządzania pro-
jektami w zakresie technologii informatycznych i kompute-
rowych, inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwe-
rów, hosting portali internetowych, hosting stron interne-
towych, hosting platform w Internecie, hosting treści cyfro-
wych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymywanie 
portali internetowych dla osób trzecich, utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie stron 
internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych 
w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy 
pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, usłu-
gi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z apli-
kacjami przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług takich jak: 
naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowa-
nie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, usługi kontroli 
jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, usługi informatyczne, usługi związane 
z oprogramowaniem, informatyka śledcza, inżynieria kom-
puterowa, hosting, usługi związane z portalami interneto-
wymi, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka 
psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwie-
rząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące usług: medycznych, opieki pielęgniarskiej, opieki 
psychologicznej, opieki medycznej i zdrowotnej, domów 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub me-
dyczną, w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
45 Usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące usług: 
prawnych, ochroniarskich, zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, prywatnych i społecznych usług 
świadczonych przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób.

(210) 531938 (220) 2021 07 23
(731) VOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ivolta
(510), (511) 9 Akumulatory, amperomierze, baterie, sygna-
lizatory akustyczne, świetlne, syreny, alarmy elektryczne, 
urządzenia alarmowe antywłamaniowe, pożarowe, anteny, 
audiowizualne urządzenia do nauki, bezpieczniki, bramki 
parkingowe, cewki elektryczne, procesory, czasomierze, 
czytniki elektryczne, elektroniczne, magnetyczne, optycz-
ne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyktafony, 
wykrywacze dymu, falomierze, fotokopiarki, gaśnice, gazo-
metry, głośniki, przetwornice elektryczne, przewody elek-
tryczne, telefoniczne, telegraficzne oraz osprzęt do nich, 
radary, odbiorniki radiowe, audio-video, urządzenia do wy-
twarzania, rejestracji, przekazywania i odtwarzania dźwię-
ku, urządzenia pomiarowe, kasy rejestrujące, komputery, 
drukarki, monitory, skanery. procesory, obwody scalone, 
peryferyjne urządzenia komputerowe, programy kom-
puterowe, parkometry, aparaty projekcyjne, przekaźniki, 
prostowniki, przełączniki, lampy, magnetofony, megafony, 

mikrofony, maszty radiotelegraficzne, karty magnetyczne, 
karty z pamięcią lub mikroprocesorem, maszyny liczące, 
modemy, myszy, monitory, dyski, dyskietki, notesy elek-
troniczne, obiektywy, głośniki, gry telewizyjne, kalkulatory, 
kamery, kamizelki kuloodporne, kasety video, płyty kom-
paktowe, kondensatory, diapozytywy, ekrany projekcyjne, 
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, słuchawki, 
soczewki, sterowniki, stoliki i szafki na głośniki, urządzenia 
elektryczne, szkła optyczne, szyldy świecące, elektroniczne 
tablice ogłoszeniowe, tablice sygnalizacyjne, sterownicze 
i rozdzielacze, taśmy wideo, magnetyczne, do czyszczenia 
głowic, przyrządy do rozmagnesowywania taśm, aparaty 
telefoniczne i osprzęt do nich, maszty do telefonii bezprze-
wodowej, telegrafy, teleskopy, telewizory, suflery telewizyj-
ne, wskaźniki temperatury, transformatory, tranzystory, tłu-
macze elektroniczne, wizjofony, włókna optyczne i światło-
wodowe, wskaźniki i osprzęt stosowany w elektryczności, 
wzmacniacze, woltomierze, zamki elektryczne, urządzenia 
do zdalnego sterowania, sprzęt i oprogramowanie służą-
ce dostępowi do sieci informatycznych w tym oprogra-
mowanie umożliwiające wejście do systemów Internetu 
i używanie tych systemów, 12 Alarmy antywłamaniowe 
do pojazdów, klaksony, pojazdy elektryczne, 35 Usługi 
agencji handlowej, reklamowej i importowo - eksportowej, 
badania opinii w zakresie rynku oraz działalności gospodar-
czej, organizowanie pokazów towarów, rozpowszechnianie 
próbek towarów, wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur 
w tym materiałów reklamowych, wynajmowanie kopiarek, 
powielanie dokumentów, doradztwo handlowe, doradz-
two w zakresie organizowania i kierowania działalnością 
gospodarczą oraz zarządzania kadrami, marketing, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, pośrednictwo w zakresie wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam dystrybucja materia-
łów reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych 
korespondencyjnych, radiowych, telewizyjnych i poprzez 
internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów kra-
jowych i importowanych, pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepie/hurtowni oferującej urzą-
dzenia elektryczne, elektroniczne, optyczne, magnetyczne, 
informatyczne, alarmowe różnego typu do różnych zasto-
sowań oraz osprzętu do nich, elektroniczne zawieranie 
transakcji handlowych, 37 Instalowanie, konserwacja oraz 
naprawy wyposażenia biurowego, instalowanie, konserwa-
cja oraz naprawy urządzeń elektrycznych, elektronicznych, 
optycznych, magnetycznych, informatycznych, alarmo-
wych, klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i napra-
wy komputerów, telefonów, 38 Usługi z zakresu komuni-
kacji radiowej, telefonicznej, komputerowego przesyłania 
danych poprzez sieć telekomunikacyjną, udostępnianie 
sieci Internet, wypożyczanie urządzeń do przekazywania 
informacji w tym urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia 
przywoławcze, 39 Dystrybucja i dostarczanie towarów 
ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń elektrycznych, 
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, informa-
tycznych, alarmowych różnego typu i do różnych zastoso-
wań oraz osprzętu do nich, dystrybucja przesyłek, transport 
i składowanie, usługi kurierskie, taksówkowe, pośrednictwo 
w frachtowym przewozie towarów, magazynowanie, wy-
najmowanie magazynów i wypożyczanie kontenerów ma-
gazynowych.

(210) 532271 (220) 2021 07 30
(731) ZAMOJSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KASZI KASHI K

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Wodorosty jadalne, boczek, metka, bekon, 
owoce konserwowane, warzywa konserwowane, pasztety, 
pasztetowa.

(210) 533878 (220) 2021 09 13
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk
(540) (znak słowny)
(540) AKU-PR
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe 
jako szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje prze-
nośne metalowe, kratownice metalowe, liny metalowe, 
łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, 
maszty jako słupy metalowe, materiały konstrukcyjne me-
talowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, 
osprzęt do mebli metalowy, ogniotrwałe okładziny meta-
lowe budowlane, ościeżnice metalowe, panele konstruk-
cyjne metalowe, płytki metalowe dla budownictwa, płyt-
ki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, 
podłogi metalowe, progi metalowe, prowadnice do drzwi 
przesuwnych z metalu, przegrody metalowe, słupy me-
talowe jako elementy konstrukcyjne, słupy jako podpory 
metalowe, stropy metalowe jako sufity, pokrycia metalowe 
ścian dla budownictwa, obudowy tubingów metalowe, za-
słony metalowe, żaluzje metalowe, 9 Przewody akustyczne, 
sprzęgacze akustyczne, membrany jako akustyka, sygnali-
zatory akustyczne, 12 Tapicerka do pojazdów zawierająca 
elementy dźwiękochłonne, 17 Dźwiękoszczelne materiały, 
materiały ciepłochronne, materiały izolacyjne, izolacyjne 
materiały ognioodporne, pokrycia z kory jako izolacja aku-
styczna, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci 
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, piankowe podpór-
ki i osłonki do nasadzeń kwiatów jako półfabrykaty, lakier 
izolacyjny, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw 
sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw 
sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy przylep-
ne nie do użytku biurowego medycznego czy domowego, 
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, 
folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, tworzywa 
sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, sub-
stancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne 
jako półprodukty, żywice sztuczne, 19 Boazeria niemetalo-
wa, płyty budowlane niemetalowe, budowlane materiały 
niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, elementy wy-
kończeniowe budowlane niemetalowe, profile niemetalo-
we dla budownictwa, kształtowniki niemetalowe, listwy 
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ogniotrwałe ma-
teriały budowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe 
dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla budownic-
twa dźwiękochłonne, pokrycia niemetalowe dla budow-
nictwa, sufity niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, 

ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, płytki 
ścienne i sufitowe niemetalowe dla budownictwa, kost-
ka brukowa drewniana okładziny drewniane, drewniane 
forniry, 35 Oferowanie w mediach produktów dla handlu 
detalicznego, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
towarów izolacyjnych, dźwiękochłonnych, ogniotrwałych, 
uszczelniających, budowlanych, metalowych, drewnianych, 
z tworzyw sztucznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą-
dać i kupować w hurtowni lub sklepie z towarami izolacyj-
nymi, dźwiękochłonnymi, ogniotrwałymi, uszczelniający-
mi, budowlanymi, metalowymi, drewnianymi, z tworzyw 
sztucznych, 37 Montaż i naprawa instalacji elektrycznych, 
usługi budowlane i wykończeniowe pomieszczeń, montaż 
i konserwacja elementów dźwiękochłonnych w pomiesz-
czeniach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, 42 Badania 
techniczne, projektowanie budynków, projektowanie de-
koracji wnętrz, projektowanie pomieszczeń dźwiękochłon-
nych, doradztwo budowlane, testowanie materiałów, opra-
cowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemy-
słowe, testowanie pojazdów.

(210) 534121 (220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARKANE.pl systemy ogrodzeniowe

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe 
furtki do ogrodzeń, bramy metalowe, słupki ogrodzenio-
we metalowe oraz akcesoria (drobne wyroby metalowe), 
tj.: obejmy metalowe, daszki z metalu, ceowniki metalowe, 
metalowe łączniki do ogrodzeń, 35 Usługi prowadzenia 
sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: 
panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, słupki 
ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki, 
podmurówki i łączniki betonowe.

(210) 534431 (220) 2021 09 23
(731) BUSINESS & BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALINY WIELICKIE

(531) 25.07.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Wyroby kulinarne przeznaczone do bezpo-
średniego spożycia z mięsa, drobiu, mleka, ryb, owoców, 
warzyw, Wędliny ze wszystkich rodzajów mięs, Drób, Mięso, 
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Ekstrakty mięsne, Pasztety z mięs, drobiu i dziczyzny, Kon-
serwy mięsne, Smalec, Galaretki mięsne, Napoje mleczne 
lub z przewagą mleka, Produkty mleczne, Ryby, Przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby: konserwowane, suszone, 
gotowane, mrożone, marnowane, sałatki owocowe i wa-
rzywne, Galaretki owocowe, Dżemy, Konfitury, Marmolada, 
Kompoty, 30 Wyroby kulinarne przeznaczone do bezpo-
średniego spożycia z mąki - pierogi, kluski, naleśniki, Pro-
dukty na bazie mąki, w tym nie zawierające glutenu i nisko-
białkowe, Makarony, Mieszanki koncentratów do samodziel-
nego wypieku pieczywa, Wyroby piekarnicze, Pieczywo, 
Kanapki, Pizza, Wyroby cukiernicze: ciastka, wafle, Jadalne 
ozdoby do ciast, Słodycze: praliny, cukierki, lizaki, czekolada, 
kremy czekoladowe, Lody, Herbata, Kakao, Kawa, Napoje 
na bazie czekolady, Przyprawy, Sosy mięsne, Sosy do sałat, 
Cukier, Kasze, Ryż, Tapioka, Sago, Ocet, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Sól, Miód, Melasa - syropy, Ketchup, Majonez, 
Musztarda, Dietetyczne produkty spożywcze, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Soki warzywne, soki owocowe, Piwo, Pre-
paraty do przygotowywanie napojów, Bezalkoholowe pre-
paraty do sporządzania likierów, Syropy do napojów, 33 Na-
poje alkoholowe, 35 Sprzedaż artykułów spożywczych, 
tytoniowych, przemysłowych, leków w tym przez Internet, 
Administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozryw-
kowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, 
obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyj-
nymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Prowadzenie 
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, 
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie reklamy, 
promocji, marketingu, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materia-
łów drukowanych, próbek], Usługi polegające na promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych, Pokazy towarów, Pokazy mody 
w celach handlowych i promocyjnych, Usługi w zakresie 
agencji importowo-eksportowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Prowadzenie komputerowych baz danych, 
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej, Usługi reklamy i promo-
cji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kompute-
rowych, Prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, pra-
sowej oraz za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, Organizo-
wanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w ce-
lach handlowych, Wyceny dotyczące przedsięwzięć han-
dlowych, gastronomicznych i hotelowych, Organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
Usługi programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Prowadzenie 
salonów samochodowych, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Administrowanie programami wymiany kulturalnej, eduka-
cyjnej i z dziedziny rozrywki, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi handlu elektronicz-
nego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych, Dobór personelu, 41 Usługi w zakresie: edu-
kacji, rekreacji, rozrywki, Usługi salonów gier, kasyn, Organi-
zowanie konkursów, gier losowych i loterii, Organizowanie 

i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, muzycz-
nych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, plene-
rowych, festiwali, wszelkich form publicznych występów 
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub 
szkoleniowym, Usługi salonów gier, kasyn, Organizowanie 
wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, Organizacji 
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Wykonywanie 
koncertów rozrywkowych, Produkcja filmów i widowisk, 
Impresariat muzyczny, Usługi w zakresie rejestracji dźwię-
ku i obrazu, Usługi w zakresie: organizowania, nagrywania, 
montażu i rozpowszechniania audycji radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi wydawnicze, Usługi obejmujące prowadze-
nie agencji artystycznej, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe, Usługi edukacyjne, Organizowanie koncertów 
i tras koncertowych, Usługi w zakresie organizacji i obsłu-
gi dyskotek, Komponowanie utworów muzycznych oraz 
tworzenie tekstów piosenek i tekstów przedstawień, Pro-
dukcja teledysków, Prowadzenie studia nagrań, Doradztwo 
muzyczne, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub 
kształcenia artystów muzyków, Fotoreportaże, Tworzenie 
choreografii, Publikacje książek i tekstów o tematyce mu-
zycznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych dotyczą-
cych tematyki muzycznej, Tworzenie scenariuszy, Oprawa 
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowisko-
wo-kabaretowych, Informacja o imprezach artystycznych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Organizowanie balów, imprez okolicznościowych, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Nagrywanie filmów 
na taśmach wideo i DVD, Wypożyczanie instrumentów mu-
zycznych, Przedsprzedaż i rezerwacja biletów na imprezy 
festiwalowe, artystyczne, rozrywkowe, Prezentacja dzieł 
sztuki, Usługi galerii sztuki, Organizowanie pokazów mody, 
Usługi reporterskie, Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
sportowego, Prowadzenie klubów fitnes, 43 Hotele, Mo-
tele, Pensjonaty, Kawiarnie, Restauracje, Punkty gastrono-
miczne, Rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach 
i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwate-
rowaniem, Usługi realizowane w gastronomii, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
szkolenia, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Usługi cateringowe, Opieka nad dzieć-
mi podczas czasowej nieobecności rodziców.

(210) 535604 (220) 2021 10 22
(731) ZAJĄKAŁA MARCIN, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) hireplace
(510), (511) 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych 
baz danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, Przygotowywanie programów kom-
puterowych do przetwarzania danych, Rozwiązywanie pro-
blemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką 
użytkową, Udzielanie informacji na temat projektowania 
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci kom-
puterowych, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi do-
radcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, 
Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfigura-
cji sieci komputerowych, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne w zakresie 
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komputerów, Zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, Zarządzanie projektami komputerowymi, 
Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Usługi admini-
strowania serwerami.

(210) 537974 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PRZEKĄSKA MIĘSNA MINI SNACKI 

PLEŚNIOWE BEZ DODATKU FOSFORANÓW 
SOKOŁOWSKI ŚWIAT PRZEKĄSEK MIĘSNYCH Snacks 
Chips PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.05.03, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 537979 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CHILLI 

DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wyworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY 

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.18, 26.13.25, 08.05.03, 05.09.21, 26.11.01, 26.11.08, 
11.03.20

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 537980 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CZOSNKU 

DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wyworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 05.09.06, 05.09.21, 08.05.03, 
11.03.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
26.04.02, 26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.01, 
26.11.08, 26.13.25

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 537981 (220) 2021 12 21
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU JALAPENO 

DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu 
wyworzono z 160 g mięsa BEZ DODATKU: 
fosforanów glutaminianu sodu

(531) 05.09.21, 08.05.03, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne.

(210) 539105 (220) 2022 01 25
(731) WIERZBICKI KRZYSZTOF POLGABION,  

Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowny)
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(540) Polgabion
(510), (511) 6 Walce gabionowe, siatki stalowe, kotwy grun-
towe metalowe, kosze gabionowe metalowe, gabiony me-
talowe, 19 Geotkaniny niemetalowe, geomaty niemetalo-
we, geosyntetyki niemetalowe, geowłókniny niemetalowe, 
kamień hydrotechniczny, 37 Budowa koszy gabionowych, 
materacy gabionowych, koszy z siatką kotwicą, Umacnianie 
brzegów morskich, gruntów, Remonty dróg, Wzmocnienie 
i zabezpieczenie skarp.

(210) 539252 (220) 2021 04 26
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gemini Polska

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Rekla-
ma korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Reklama zewnętrzna, Reklama radio-
wa, Reklama telewizyjna, Zarządzanie w działalności handlo-
wej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej towarów z branży medycznej, 
farmaceutycznej, higienicznej, kosmetycznej i spożywczej, 
Usługi sprzedaży hurtowej towarów z branży medycznej, 
farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej, Usługi sprze-
daży w aptekach i sklepach produktów z branży medycznej, 
farmaceutycznej, higienicznej, kosmetycznej i spożywczej, 
Usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceu-
tyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla 
ochrony lub poprawy zdrowia, środki toaletowe i produkty 
do higieny osobistej, Sprzedaż detaliczna i hurtowa środków 
farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, wita-
min i produktów dla ochrony lub poprawy zdrowia, środków 
toaletowych i produktów do higieny osobistej, kosmetyków, 
sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, Organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, Dostarczanie 
informacji gospodarczych i handlowych online, Udzielanie 
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 
Prowadzenie aptek, Prowadzenie hurtowni farmaceutycz-
nych, Marketing ukierunkowany, Rekrutacja personelu, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Biura pośrednictwa pracy, Handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu 
w zakresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej 
w zakresie franchisingu, Udzielanie informacji o działalności 
gospodarczej dotyczących franchisingu, Porady odnośnie 
prowadzenia firm w ramach franchisingu, Pomoc przy za-
kładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Doradz-
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Usługi 
doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchi-
singowych, Usługi reklamowe w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 

Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
franchisingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla 
firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Informacja o powyższych usługach, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Usługi edukacyjne, Szkolenia, Doradztwo zawodowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Usługi przekwalifikowania zawodowego, 
Informacja o powyższych usługach, 42 Badania naukowe, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie kosmetyki, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two w zakresie projektowania stron internetowych, Medycz-
ne badania naukowe, Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi 
graficzne, Aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, Informacja o powyższych usługach, 44 Usługi medyczne, 
Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawa-
nia lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycz-
nego i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi 
doradcze dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
Informacja o powyższych usługach, 45 Usługi prawne, Po-
rady prawne w zakresie franchisingu, Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, 
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Doradz-
two w zakresie własności intelektualnej, Prawne administro-
wanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi praw-
ne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji 
oprogramowania, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Zarządzanie prawami autorskimi, Informacja o powyż-
szych usługach.

(210) 539289 (220) 2022 02 01
(731) TATRAN GROUP S.R.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Nowy Sącz; TATRAN FRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TATRAN GROUP

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, 
Węże wykonane z kauczuku, Zawory wykonane z kauczuku, 
Rury z kauczuku silikonowego, Osłony z kauczuku na rury, 
Złączki z kauczuku do rur, Elastyczne rury wężowe z kauczu-
ku, Termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, Giętkie 
przewody rurowe wykonane z kauczuku, Osłony z kauczuku 
syntetycznego na rury, Kołnierze z kauczuku do łączenia rur, 
Tuleje identyfikacyjne z kauczuku do rur, Artykuły z kauczuku 
do łączenia rur, Elastyczne rury z kauczuku silikonowego 
wzmocnionego materiałem, Elastyczne rury z kauczuku 
wzmocnionego materiałem syntetycznym, Elastyczne węże 
z kauczuku wzmocnionego materiałem syntetycznym, Za-
wory z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowane-
go, Artykuły z kauczuku do użytku w łączeniu rur, Artykuły 
z kauczuku do użytku w uszczelnianiu rur, Niemetalowe ela-
styczne węże z kauczuku wzmocnionego tkaniną kordową, 
Wodoszczelne kołnierze z kauczuku, Kauczuk do izolacji ter-
micznej, Kauczuk do izolacji elektrycznej, Kurtyny bezpie-
czeństwa z kauczuku, Nieutwierdzony kauczuk syntetyczny 
do użytku w produkcji, Formy z kauczuku do użytku w pro-
dukcji kamieni brukowych, Formy kauczukowe do użytku 
w produkcji krawężników do ścieżek, Formy z kauczuku 
do użytku w produkcji ozdobnego kamienia brukowego, 
Przykrycia z kauczuku dla rolek, Osłony z kauczuku do ochro-
ny elementów elektrycznych, Tuleje wzmacniające rury 
[guma], Guma komórkowa o porach zamkniętych do uszczel-
niania połączeń, Guma spieniona o komórkach zamkniętych 
do izolacji termicznej, Guma do izolacji dźwiękowej, Taśmy 
tłumiące hałas [guma], Guma spieniona o komórkach za-
mkniętych do wygłuszania, Guma z odzysku połączona 
z materiałem z tworzyw sztucznych, Guma lateksowa 
do użycia w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej do użyt-
ku w produkcji, Guma w postaci arkuszy do użytku w pro-
dukcji, Guma z odzysku połączona z materiałem z tworzyw 
sztucznych, Guma do bieżnikowania opon, Guma używana 
do bieżnikowania opon, Półwykończona guma w postaci 
wyprofilowanej, Szczeliwo azbestowe, Szczeliwo azbestowe 
do tłoków, Azbestowe wypełnienia do opakowań, Tkaniny 
zmniejszające palność [azbest], Włókna azbestowe do izola-
cji, Materiały azbestowe do użytku jako izolacja przewodów, 
Azbestowe kurtyny przeciwpożarowe, Azbestowe kurtyny 
bezpieczeństwa, Azbestowe kurtyny zabezpieczające, Kur-
tyny (Azbestowe -) zabezpieczenie, Zabezpieczenie (Azbe-
stowe kurtyny -), Kurtyny (zabezpieczenie) z azbestu, Substy-
tuty azbestu nieprzetworzonego i półprzetworzonego, Pod-
waliny (azbestowe), Podeszwy azbestowe, Arkusze azbesto-
we, Filc azbestowy, Papier azbestowy, Tkaniny azbestowe, 
Płyty azbestowe, Tektura azbestowa, Włókno azbestowe, Siat-
ki azbestowe, Proszek azbestowy, Azbestowe (Podwaliny -), 
Azbestowe (Podeszwy -), Azbestowe (Tkaniny -), Azbestowa 
(Tektura -), Tkaniny zbrojone [azbest], Azbestowe płytki da-
chowe, Nieprzetworzony i półprzetworzony azbest, Liny 
i sznurki azbestowe, Nietkane tkaniny wykonane z azbestu, 
Nietkane tkaniny wykonane z włókien azbestowych, Azbest 
do użytku w produkcji okładzin szczęk hamulca, Włókno 
azbestowe, nie do użytku włókienniczego, Tworzywa sztucz-
ne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Materiały 
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, 
rury giętkie niemetalowe, 19 Budowlane konstrukcje nieme-

talowe, Budowlane materiały niemetalowe, Stolarka otworo-
wa z tworzyw sztucznych, 35 Usługi prowadzenia sklepu  
i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży materia-
łów budowlano-remontowych, 37 Usługi napraw budowla-
nych, Usługi instalacyjne z zakresu budownictwa, Usługi in-
stalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform ro-
boczych i budowlanych, Usługi budowlano-montażowe 
i instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, Usługi wykonywa-
nia instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych i klimatyzacyjnych, Instalowanie wind, urzą-
dzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, alarmo-
wych, przeciwpożarowych, Zakładanie instalacji i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, wodnych, 
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
Instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych, in-
stalacji przeciwpożarowych, instalowanie schodów rucho-
mych, wykonywanie instalacji gazowych, prace instalacyjne 
dotyczące inżynierii lądowej i sanitarnej, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja maszyn, In-
stalowanie pieców, usługi budowlane w szczególności prze-
budowa lub remont, usługi budowlane związane ze wzno-
szeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, 
usługi budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, 
budynków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlo-
wych, restauracji, budynków lotnisk, krytych obiektów spor-
towych, garaży, włączając podziemne, magazynów, budyn-
ków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego, 
Usługi budowlane związane z budową dróg kołowych i szy-
nowych, w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, 
ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe 
na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub 
w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych 
oraz płyt lotniskowych, budowa kolei podziemnych, przejść 
podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kła-
dek dla pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane z budo-
wą rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, 
magistrali i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych 
(kanałów), zbiorników, sieci kanalizacyjnych włączając re-
monty, budowa oczyszczalni ścieków, stacji pomp, wiercenie 
studni i ujęć wodnych, budowa linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, Usłu-
gi budowlane związane z budową pozostałych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych, 
portów morskich i rzecznych, zapór wodnych, wałów 
ochronnych, rowów odwadniających, pogłębianie dróg 
wodnych, budowa obiektów przemysłowych, sportowych, 
Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, 
w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów budow-
lanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie te-
renów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie 
mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, 
geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania 
instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozo-
stałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych, 
drzwi automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgro-
mowej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząso-
wej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, in-
stalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, 
Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, 
w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadz-
karstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek 
podłogowych i ściennych ceramicznych, betonowych lub 
kamiennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, cy-
klinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi 
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w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wy-
konywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie ry-
nien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwięko-
chłonnych, systemów oświetleniowych i systemów sygnali-
zacji dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych 
oraz związane z tym prace remontowe, Pozostałe specjali-
styczne roboty budowlane, w tym wbijanie pali, wiercenie 
szybów, montaż elementów stalowych, wznoszenie kon-
strukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pieców 
przemysłowych, roboty podpowierzchniowe, budowa od-
krytych basenów kąpielowych, Renowacja zabytków, Usługi 
remontowe, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnia-
nych], 40 Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu 
produkcji materiałów budowlano-remontowych, 42 Badania 
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usługi w zakresie 
doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-
-finansowego w zakresie budownictwa, Usługi przedstawi-
cielskie w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architek-
tury, w szczególności opracowywanie projektów architekto-
nicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: 
projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbani-
stycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539290 (220) 2022 02 01
(731) TATRAN GROUP S.R.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Nowy Sącz; TATRAN FRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRAN

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, 
Węże wykonane z kauczuku, Zawory wykonane z kauczuku, 
Rury z kauczuku silikonowego, Osłony z kauczuku na rury, 
Złączki z kauczuku do rur, Elastyczne rury wężowe z kauczu-
ku, Termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, Giętkie 
przewody rurowe wykonane z kauczuku, Osłony z kauczuku 
syntetycznego na rury, Kołnierze z kauczuku do łączenia rur, 
Tuleje identyfikacyjne z kauczuku do rur, Artykuły z kauczuku 
do łączenia rur, Elastyczne rury z kauczuku silikonowego 
wzmocnionego materiałem, Elastyczne rury z kauczuku 
wzmocnionego materiałem syntetycznym, Elastyczne węże 
z kauczuku wzmocnionego materiałem syntetycznym, Za-
wory z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowane-
go, Artykuły z kauczuku do użytku w łączeniu rur, Artykuły 
z kauczuku do użytku w uszczelnianiu rur, Niemetalowe ela-
styczne węże z kauczuku wzmocnionego tkaniną kordową, 
Wodoszczelne kołnierze z kauczuku, Kauczuk do izolacji ter-
micznej, Kauczuk do izolacji elektrycznej, Kurtyny bezpie-
czeństwa z kauczuku, Nieutwierdzony kauczuk syntetyczny 

do użytku w produkcji, Formy z kauczuku do użytku w pro-
dukcji kamieni brukowych, Formy kauczukowe do użytku 
w produkcji krawężników do ścieżek, Formy z kauczuku 
do użytku w produkcji ozdobnego kamienia brukowego, 
Przykrycia z kauczuku dla rolek, Osłony z kauczuku do ochro-
ny elementów elektrycznych, Tuleje wzmacniające rury 
[guma], Guma komórkowa o porach zamkniętych do uszczel-
niania połączeń, Guma spieniona o komórkach zamkniętych 
do izolacji termicznej, Guma do izolacji dźwiękowej, Taśmy 
tłumiące hałas [guma], Guma spieniona o komórkach za-
mkniętych do wygłuszania, Guma z odzysku połączona 
z materiałem z tworzyw sztucznych, Guma lateksowa 
do użycia w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej do użyt-
ku w produkcji, Guma w postaci arkuszy do użytku w pro-
dukcji, Guma z odzysku połączona z materiałem z tworzyw 
sztucznych, Guma do bieżnikowania opon, Guma używana 
do bieżnikowania opon, Półwykończona guma w postaci 
wyprofilowanej, Szczeliwo azbestowe, Szczeliwo azbestowe 
do tłoków, Azbestowe wypełnienia do opakowań, Tkaniny 
zmniejszające palność [azbest], Włókna azbestowe do izola-
cji, Materiały azbestowe do użytku jako izolacja przewodów, 
Azbestowe kurtyny przeciwpożarowe, Azbestowe kurtyny 
bezpieczeństwa, Azbestowe kurtyny zabezpieczające, Kur-
tyny (Azbestowe -) zabezpieczenie, Zabezpieczenie (Azbe-
stowe kurtyny -), Kurtyny (zabezpieczenie) z azbestu, Substy-
tuty azbestu nieprzetworzonego i półprzetworzonego, Pod-
waliny (azbestowe), Podeszwy azbestowe, Arkusze azbestowe, 
Filc azbestowy, Papier azbestowy, Tkaniny azbestowe, Płyty 
azbestowe, Tektura azbestowa, Włókno azbestowe, Siatki 
azbestowe, Proszek azbestowy, Azbestowe (Podwaliny -), 
Azbestowe (Podeszwy -), Azbestowe (Tkaniny -), Azbestowa 
(Tektura -), Tkaniny zbrojone [azbest], Azbestowe płytki da-
chowe, Nieprzetworzony i półprzetworzony azbest, Liny 
i sznurki azbestowe, Nietkane tkaniny wykonane z azbestu, 
Nietkane tkaniny wykonane z włókien azbestowych, Azbest 
do użytku w produkcji okładzin szczęk hamulca, Włókno 
azbestowe, nie do użytku włókienniczego, Tworzywa sztucz-
ne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Materiały 
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, 
rury giętkie niemetalowe, 19 Budowlane konstrukcje nieme-
talowe, Budowlane materiały niemetalowe, Stolarka otworo-
wa z tworzyw sztucznych, 35 Usługi prowadzenia sklepu  
i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży materia-
łów budowlano-remontowych, 37 Usługi napraw budowla-
nych, Usługi instalacyjne z zakresu budownictwa, Usługi in-
stalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform ro-
boczych i budowlanych, Usługi budowlano-montażowe 
i instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, Usługi wykonywa-
nia instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych i klimatyzacyjnych, Instalowanie wind, urzą-
dzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, alarmo-
wych, przeciwpożarowych, Zakładanie instalacji i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, wodnych, 
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
Instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych, in-
stalacji przeciwpożarowych, instalowanie schodów rucho-
mych, wykonywanie instalacji gazowych, prace instalacyjne 
dotyczące inżynierii lądowej i sanitarnej, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja maszyn, In-
stalowanie pieców, usługi budowlane w szczególności prze-
budowa lub remont, usługi budowlane związane ze wzno-
szeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, 
usługi budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, 
budynków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlo-
wych, restauracji, budynków lotnisk, krytych obiektów spor-
towych, garaży, włączając podziemne, magazynów, budyn-
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ków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego, 
Usługi budowlane związane z budową dróg kołowych i szy-
nowych, w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, 
ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe 
na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub 
w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych 
oraz płyt lotniskowych, budowa kolei podziemnych, przejść 
podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kła-
dek dla pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane z budo-
wą rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, 
magistrali i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych 
(kanałów), zbiorników, sieci kanalizacyjnych włączając re-
monty, budowa oczyszczalni ścieków, stacji pomp, wiercenie 
studni i ujęć wodnych, budowa linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, Usłu-
gi budowlane związane z budową pozostałych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych, 
portów morskich i rzecznych, zapór wodnych, wałów 
ochronnych, rowów odwadniających, pogłębianie dróg 
wodnych, budowa obiektów przemysłowych, sportowych, 
Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, 
w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów budow-
lanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie te-
renów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie 
mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, 
geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania 
instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozo-
stałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych, 
drzwi automatycznych i obrotowych, anten, instalacji od-
gromowej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrzą-
sowej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, 
instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, 
Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, 
w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadz-
karstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie pły-
tek podłogowych i ściennych ceramicznych, betonowych 
lub kamiennych, układanie pokryć dywanowych i parkie-
tów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, 
Usługi w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, 
w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, insta-
lowanie rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, 
zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, 
dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych i syste-
mów sygnalizacji dróg, szlaków kolejowych, portów lotni-
czych i wodnych oraz związane z tym prace remontowe, 
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, w tym wbija-
nie pali, wiercenie szybów, montaż elementów stalowych, 
wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie ko-
minów i pieców przemysłowych, roboty podpowierzchnio-
we, budowa odkrytych basenów kąpielowych, Renowacja 
zabytków, Usługi remontowe, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], 40 Obróbka materiałów z two-
rzyw sztucznych w celu produkcji materiałów budowlano-
-remontowych, 42 Badania oraz usługi naukowe i technicz-
ne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Usługi w zakresie doradztwa technicznego, or-
ganizacyjnego i ekonomiczno-finansowego w zakresie bu-
downictwa, Usługi przedstawicielskie w zakresie budow-
nictwa, Usługi w zakresie architektury, w szczególności 
opracowywanie projektów architektonicznych oraz do-
radztwo w zakresie architektury związane z: projektowa-
niem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i ar-
chitektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539291 (220) 2022 02 01
(731) TATRAN GROUP S.R.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Nowy Sącz; TATRAN FRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(540) (znak słowny)
(540) TATRAN
(510), (511) 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, 
Węże wykonane z kauczuku, Zawory wykonane z kauczuku, 
Rury z kauczuku silikonowego, Osłony z kauczuku na rury, 
Złączki z kauczuku do rur, Elastyczne rury wężowe z kauczu-
ku, Termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, Giętkie 
przewody rurowe wykonane z kauczuku, Osłony z kauczuku 
syntetycznego na rury, Kołnierze z kauczuku do łączenia rur, 
Tuleje identyfikacyjne z kauczuku do rur, Artykuły z kauczuku 
do łączenia rur, Elastyczne rury z kauczuku silikonowego 
wzmocnionego materiałem, Elastyczne rury z kauczuku 
wzmocnionego materiałem syntetycznym, Elastyczne węże 
z kauczuku wzmocnionego materiałem syntetycznym, Za-
wory z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowane-
go, Artykuły z kauczuku do użytku w łączeniu rur, Artykuły 
z kauczuku do użytku w uszczelnianiu rur, Niemetalowe ela-
styczne węże z kauczuku wzmocnionego tkaniną kordową, 
Wodoszczelne kołnierze z kauczuku, Kauczuk do izolacji ter-
micznej, Kauczuk do izolacji elektrycznej, Kurtyny bezpie-
czeństwa z kauczuku, Nieutwierdzony kauczuk syntetyczny 
do użytku w produkcji, Formy z kauczuku do użytku w pro-
dukcji kamieni brukowych, Formy kauczukowe do użytku 
w produkcji krawężników do ścieżek, Formy z kauczuku 
do użytku w produkcji ozdobnego kamienia brukowego, 
Przykrycia z kauczuku dla rolek, Osłony z kauczuku do ochro-
ny elementów elektrycznych, Tuleje wzmacniające rury 
[guma], Guma komórkowa o porach zamkniętych do uszczel-
niania połączeń, Guma spieniona o komórkach zamkniętych 
do izolacji termicznej, Guma do izolacji dźwiękowej, Taśmy 
tłumiące hałas [guma], Guma spieniona o komórkach za-
mkniętych do wygłuszania, Guma z odzysku połączona 
z materiałem z tworzyw sztucznych, Guma lateksowa 
do użycia w produkcji, Guma w postaci wytłaczanej do użyt-
ku w produkcji, Guma w postaci arkuszy do użytku w pro-
dukcji, Guma z odzysku połączona z materiałem z tworzyw 
sztucznych, Guma do bieżnikowania opon, Guma używana 
do bieżnikowania opon, Półwykończona guma w postaci 
wyprofilowanej, Szczeliwo azbestowe, Szczeliwo azbestowe 
do tłoków, Azbestowe wypełnienia do opakowań, Tkaniny 
zmniejszające palność [azbest], Włókna azbestowe do izola-
cji, Materiały azbestowe do użytku jako izolacja przewodów, 
Azbestowe kurtyny przeciwpożarowe, Azbestowe kurtyny 
bezpieczeństwa, Azbestowe kurtyny zabezpieczające, Kur-
tyny (Azbestowe -) zabezpieczenie, Zabezpieczenie (Azbe-
stowe kurtyny -), Kurtyny (zabezpieczenie) z azbestu, Substy-
tuty azbestu nieprzetworzonego i półprzetworzonego, Pod-
waliny (azbestowe), Podeszwy azbestowe, Arkusze azbesto-
we, Filc azbestowy, Papier azbestowy, Tkaniny azbestowe, 
Płyty azbestowe, Tektura azbestowa, Włókno azbestowe, Siat-
ki azbestowe, Proszek azbestowy, Azbestowe (Podwaliny -), 
Azbestowe (Podeszwy -), Azbestowe (Tkaniny -), Azbestowa 
(Tektura -), Tkaniny zbrojone [azbest], Azbestowe płytki da-
chowe, Nieprzetworzony i półprzetworzony azbest, Liny 
i sznurki azbestowe, Nietkane tkaniny wykonane z azbestu, 
Nietkane tkaniny wykonane z włókien azbestowych, Azbest 
do użytku w produkcji okładzin szczęk hamulca, Włókno 
azbestowe, nie do użytku włókienniczego, Tworzywa sztucz-
ne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Materiały 
wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, 
rury giętkie niemetalowe, 19 Budowlane konstrukcje nieme-
talowe, Budowlane materiały niemetalowe, Stolarka otworo-
wa z tworzyw sztucznych, 35 Usługi prowadzenia sklepu  
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i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży materia-
łów budowlano-remontowych, 37 Usługi napraw budowla-
nych, Usługi instalacyjne z zakresu budownictwa, Usługi in-
stalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform ro-
boczych i budowlanych, Usługi budowlano-montażowe 
i instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, Usługi wykonywa-
nia instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepl-
nych, gazowych i klimatyzacyjnych, Instalowanie wind, urzą-
dzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, alarmo-
wych, przeciwpożarowych, Zakładanie instalacji i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, wodnych, 
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
Instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych, in-
stalacji przeciwpożarowych, instalowanie schodów rucho-
mych, wykonywanie instalacji gazowych, prace instalacyjne 
dotyczące inżynierii lądowej i sanitarnej, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja maszyn, In-
stalowanie pieców, usługi budowlane w szczególności prze-
budowa lub remont, usługi budowlane związane ze wzno-
szeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, 
usługi budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, 
budynków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlo-
wych, restauracji, budynków lotnisk, krytych obiektów spor-
towych, garaży, włączając podziemne, magazynów, budyn-
ków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego, 
Usługi budowlane związane z budową dróg kołowych i szy-
nowych, w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, 
ścieżek dla pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe 
na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub 
w tunelach, roboty związane z budową pasów startowych 
oraz płyt lotniskowych, budowa kolei podziemnych, przejść 
podziemnych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kła-
dek dla pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane z budo-
wą rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, 
magistrali i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych 
(kanałów), zbiorników, sieci kanalizacyjnych włączając re-
monty, budowa oczyszczalni ścieków, stacji pomp, wiercenie 
studni i ujęć wodnych, budowa linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, Usłu-
gi budowlane związane z budową pozostałych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych, 
portów morskich i rzecznych, zapór wodnych, wałów 
ochronnych, rowów odwadniających, pogłębianie dróg 
wodnych, budowa obiektów przemysłowych, sportowych, 
Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, 
w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów budow-
lanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie te-
renów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie 
mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, 
geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania 
instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozo-
stałych instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych, 
drzwi automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgro-
mowej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząso-
wej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, in-
stalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, 
Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, 
w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadz-
karstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek 
podłogowych i ściennych ceramicznych, betonowych lub 
kamiennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, cy-
klinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi 
w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, w tym wy-
konywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie ry-

nien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwięko-
chłonnych, systemów oświetleniowych i systemów sygnali-
zacji dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych 
oraz związane z tym prace remontowe, Pozostałe specjali-
styczne roboty budowlane, w tym wbijanie pali, wiercenie 
szybów, montaż elementów stalowych, wznoszenie kon-
strukcji z cegieł i kamienia, wznoszenie kominów i pieców 
przemysłowych, roboty podpowierzchniowe, budowa od-
krytych basenów kąpielowych, Renowacja zabytków, Usługi 
remontowe, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnia-
nych], 40 Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu 
produkcji materiałów budowlano-remontowych, 42 Badania 
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usługi w zakresie 
doradztwa technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno - 
finansowego w zakresie budownictwa, Usługi przedstawi-
cielskie w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architek-
tury, w szczególności opracowywanie projektów architekto-
nicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: 
projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbani-
stycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539778 (220) 2022 02 11
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) DIABLICA
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
18 Parasolki i parasole (duże), Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole 
i parasolki, 25 Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Nakrycia głowy, Odzież, 35 Tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych.

(210) 540053 (220) 2022 02 18
(731) BETPOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Betpol DOM

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont nierucho-
mości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami 
budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa fundamen-
tów budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą 
i konserwacją budynków, Budowa instalacji wodociągowych, 
Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa prywat-
nych budynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem bu-
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dowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budownictwo 
mieszkaniowe, Konstruowanie budynków mieszkalnych 
i handlowych, Usługi tynkowania, 42 Usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego, Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Planowanie budowy nierucho-
mości, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, 
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, 
Usługi projektowania architektonicznego, Planowanie i pro-
jektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i pro-
jektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie architektury, 
Opracowywanie badań technicznych, Pomiary geodezyjne, 
Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg, Pomiary lub 
badania geologiczne, Usługi projektowania wnętrz budyn-
ków, Usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 540464 (220) 2022 03 01
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PGE
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, Generatory prądu 
wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzają-
ce energię elektryczną z energii słonecznej, Generatory 
do turbin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej napę-
dzane energią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wia-
trowe, Morskie elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wiatro-
we, Lądowe elektrownie wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna 
[energia elektryczna], Urządzenia do sterowania energią 
elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
dzania energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Ko-
lektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ła-
dowarki do baterii słonecznych, Matryce do paneli słonecz-
nych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicz-
nego, Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Czujniki 
drgań przeznaczone do instalacji w obudowach wiatraków, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Urządzenia 
do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do pomiaru wiatru, 
11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzewcze zasila-
ne energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię sło-
neczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], Panele słoneczne 
do stosowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze wody na ener-
gię słoneczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], 
Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane ener-
gią słoneczną, Urządzenia magazynujące energię słoneczną 
do celów grzewczych, Urządzenia oświetleniowe z ogniwa-

mi słonecznymi, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią 
słoneczną, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Po-
jazdy napędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i ga-
zowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, Pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna pro-
jektów badawczych w dziedzinie energetyki, Usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi 
i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej oraz badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalno-
ści gospodarczej w sektorze energetycznym, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące wykorzystania wynalazków, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą (Usługi doradcze w branży odnawial-
nych źródeł energii), Badania i analizy rynkowe, Badania ryn-
ku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finanso-
wanie inwestycji budowlanych, Finansowanie inwestycji, Fi-
nansowanie projektów rozwojowych, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projek-
tów z zakresu infrastruktury, 37 Usługi budowy, instalowania, 
serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi ślusarskie [naprawa], Usługi hydraulicz-
ne, Usługi szklarskie, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzę-
tu grzewczego, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, Usługi dekarskie, Instalowanie, konserwowa-
nie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń teleko-
munikacyjnych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń go-
spodarstwa domowego i kuchennych, Serwisowanie urzą-
dzeń AGD i RTV, Instalacja systemów paneli słonecznych za-
silanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalowanie syste-
mów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie gene-
ratorów prądu, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa 
elektrowni wodnych, Budowa elektrowni, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi budowlane w zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, Ładowanie akumulatorów do pojaz-
dów, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odno-
wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja syste-
mów ogrzewania słonecznego, Budowa użytkowych instala-
cji słonecznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania 



Nr  ZT33/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecz-
nego, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników 
wiatrowych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Budowa 
infrastruktury wodno-lądowej, Budowa fundamentów dla 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Budowa obiektów in-
żynierii wodno-lądowej, Budownictwo wodno-lądowe, Bu-
downictwo morskie, Usługi w zakresie stabilizacji dna mor-
skiego poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie 
stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie zaczynu 
cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego 
poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakre-
sie stabilizacji dna morskiego poprzez zagęszczanie wibra-
cyjne, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Przechowywanie 
energii i paliw, Usługi dystrybucji paliw, Usługi informacyjne 
i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, Dostawa 
i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odna-
wialnej, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, Wy-
twarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wy-
twarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elek-
trycznej z energii wiatru, Usługi recyklingowe, Usługi z zakre-
su zarządzania odpadami [recykling], Recykling, Produkcja 
energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności 
z energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
zawodów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wynaj-
mowanie obiektów sportowych, Organizowanie targów 
związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Edukacja, rozryw-
ka i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez rozryw-
kowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, Organizowa-
nie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizo-
wanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Orga-
nizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowa-
nie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Usługi 
ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do celów edu-
kacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Usługi 
projektowania technicznego związane z elektrowniami, Pro-
jektowanie i planowanie techniczne elektrowni, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regu-
lacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Usługi 
w zakresie projektowania.

(210) 540465 (220) 2022 03 01
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE Polska Grupa Energetyczna

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, Generatory prądu 
wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzają-

ce energię elektryczną z energii słonecznej, Generatory 
do turbin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej na-
pędzane energią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy 
wiatrowe, Morskie elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wia-
trowe, Lądowe elektrownie wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna 
[energia elektryczna], Urządzenia do sterowania energią 
elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
dzania energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowol-
taiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, 
Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Ładowarki do baterii słonecznych, Matryce do paneli sło-
necznych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu kry-
stalicznego, Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudowach 
wiatraków, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Urzą-
dzenia do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do pomiaru 
wiatru, 11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolek-
tory energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzewcze 
zasilane energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię 
słoneczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem od-
prowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Panele słoneczne 
do stosowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze wody na ener-
gię słoneczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], 
Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Urządzenia magazynujące energię sło-
neczną do celów grzewczych, Urządzenia oświetleniowe 
z ogniwami słonecznymi, Urządzenia wentylacyjne zasilane 
energią słoneczną, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, 
Pojazdy elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycz-
nym, Pojazdy napędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie siecio-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, 
ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysło-
wych, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowa-
nie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama 
promocyjna projektów badawczych w dziedzinie energety-
ki, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie dzia-
łań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie 
kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
spraw środowiskowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przed-
siębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organiza-
cja zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie pro-
cesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradz-
two biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi 
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej w sektorze 
energetycznym, Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
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działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc i doradz-
two w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwa-
mi w sektorze energetycznym, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wyna-
lazków, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi do-
radcze w branży odnawialnych źródeł energii), Badania 
i analizy rynkowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Do-
radztwo w zakresie analizy biznesowej, 36 Finansowanie 
budów inżynierii lądowej, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów 
rozwojowych, Usługi doradztwa związane z finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 
37 Usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy 
i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi ślu-
sarskie [naprawa], Usługi hydrauliczne, Usługi szklarskie, In-
stalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Napra-
wa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi 
dekarskie, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Kon-
serwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domo-
wego i kuchennych, Serwisowanie urządzeń AGD i RTV, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja syste-
mów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalowanie systemów zasila-
nych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie generatorów 
prądu, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni 
wodnych, Budowa elektrowni, Usługi budowlane i konstruk-
cyjne, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby 
przemysłu, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Napra-
wa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Usługi doradcze 
w zakresie instalacji elektrowni, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewa-
nia słonecznego, Budowa użytkowych instalacji słonecz-
nych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecz-
nego, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, 
Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 
Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatro-
wych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Budowa infra-
struktury wodno-lądowej, Budowa fundamentów dla kon-
strukcji inżynierii wodno-lądowej, Budowa obiektów inży-
nierii wodno-lądowej, Budownictwo wodno-lądowe, Bu-
downictwo morskie, Usługi w zakresie stabilizacji dna mor-
skiego poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie 
stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie zaczynu 
cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego 
poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakre-
sie stabilizacji dna morskiego poprzez zagęszczanie wibra-
cyjne, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Przechowywanie 
energii i paliw, Usługi dystrybucji paliw, Usługi informacyjne 
i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, Dostawa 
i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odna-
wialnej, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, Wy-
twarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wy-
twarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elek-
trycznej z energii wiatru, Usługi recyklingowe, Usługi z zakre-
su zarządzania odpadami [recykling], Recykling, Produkcja 
energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności 
z energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
zawodów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wynaj-
mowanie obiektów sportowych, Organizowanie targów 
związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Edukacja, rozryw-
ka i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie 

konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kongre-
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Or-
ganizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, 
Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do ce-
lów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Sporządza-
nie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicz-
nych, Usługi projektowania technicznego związane z elek-
trowniami, Projektowanie i planowanie techniczne elek-
trowni, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 540990 (220) 2022 03 16
(731) LIGHT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT CENTER

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 11 Abażury, Lampy elektryczne do zawieszania 
i stojące, Lampy oświetleniowe do zawieszania i stojące, 
Lampiony, Lampy bezpieczeństwa, Lampy luminescencyj-
ne oświetleniowe, Lampy laboratoryjne, Latarki, Reflektory 
do lamp, Obudowy do lamp, Zawieszenia do lamp, Szkła 
do lamp, Klosze do lamp, Osłony do lamp, Oprawki żaró-
wek do lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe, Żarniki 
elektryczne do lamp, Urządzenia i instalacje do oświetlenia, 
35 Usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych skle-
pach, hurtowniach lub w sklepach internetowych następują-
cych towarów: lampy elektryczne do zawieszania, lampy sto-
jące, lampy oświetleniowe do zawieszania i stojące, lampio-
ny, lampy bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne oświe-
tleniowe, lampy laboratoryjne, latarki, reflektory do lamp, 
obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkło do lamp, aba-
żury do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, oprawki żaró-
wek do lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, żarniki 
elektryczne do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących oświe-
tlenia i doboru źródeł światła.

(210) 541016 (220) 2022 03 17
(731) ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY OLEŃKA
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(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hote-
lach, Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 541252 (220) 2022 04 01
(731) JÓZEFCZUK ANDRZEJ A., JÓZEFCZUK MARCIN K. 

ELITA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) SPOD LADY
(510), (511) 29 Przetwory owocowe, Przetwory rybne, Prze-
twory warzywne, Ryby, Ryby przetworzone, Wyroby garma-
żeryjne bez mięsa, 30 Krówka (cukierek), Miód, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Słodycze nielecznicze, Słodycze 
zawierające owoce, Słodycze [cukierki], Sosy, Sosy owocowe.

(210) 541285 (220) 2022 04 05
(731) CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.06, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, konsultacje psychologicz-
ne, konsultacje psychiatryczne, konsultacje logopedyczne, 
usługi psychoterapeutyczne, treningi i warsztaty psycholo-
giczne, usługi w zakresie interwencji kryzysowych dotyczą-
cych zdrowia psychicznego, usług w zakresie wizyt domo-
wych psychologicznych i psychiatrycznych.

(210) 541312 (220) 2022 03 22
(731) ERDOSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ścięgny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda48.pl

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenie sprzedaży ar-
tykułów spożywczych, wód mineralnych gazowanych i nie-
gazowanych, napojów energetyzujących, izotonicznych, hi-
potonicznych, hipertonicznych, aromatyzowanych napojów 
gazowanych i niegazowanych, aperitifów bezalkoholowych, 
baz do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowych gazowanych 
i niegazowanych napojów na bazie soków owocowych, 
preparatów do produkcji napojów - w hurtowniach, skle-
pach detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, 
organizowanie promocji sprzedaży, organizowanie targów 
i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe, pokazy 
towarów, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 

i reklam, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 
w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynaj-
mowanie dystrybutorów automatycznych.

(210) 541763 (220) 2022 04 07
(731) Medicine Holding Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedCare

(531) 24.13.17, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze.

(210) 542057 (220) 2022 04 14
(731) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE 

LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM 
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.13.01, 24.13.17, 05.03.13, 29.01.03
(510), (511) 5 Produkty lecznicze.

(210) 542060 (220) 2022 04 15
(731) GTL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój dom



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

(531) 07.01.09, 07.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Węgiel.

(210) 542283 (220) 2022 04 22
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PUFF
(510), (511) 32 Piwo, Słód, Produkty piwowarskie, Woda, 
Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, 
Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, 
Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, 
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje wa-
rzywne, Napoje półmrożone, Napoje witaminizowane, Pre-
paraty do sporządzania likierów, 33 Wyroby alkoholowe, 
Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, 
Nalewki, Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, 
Sangria, Sznaps, Whisky, Wina, Wódki.

(210) 542366 (220) 2022 04 25
(731) JAKUBICZ MAŁGORZATA YOUR WAY, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI

(531) 02.01.23, 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 542369 (220) 2022 04 26
(731) MAZGAJ WOJCIECH, Kraków;
KUĆ WŁADYSŁAW, Jeziorzany
(540) (znak słowny)
(540) Yosi
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie biurowe, 
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do zarzą-
dzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramo-
wanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 
42 Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów 
oprogramowania komputerowego i baz danych, Oprogra-
mowanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie 
komputerowe (Aktualizacja -), Oprogramowanie kompu-
terowe (Instalacje -), Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego do sterowania procesami, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 542642 (220) 2022 04 29
(731) KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCA

(531) 26.05.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Wyroby metalowe, Konstrukcje metalowe, 
Części konstrukcji metalowych, Zbiorniki, pojemniki meta-
Iowe, 9 Instalacje elektryczne, Elektryczne instalacje steru-
jące, 11 Cysterny, 12 Lokomotywy, Nadwozia do pojazdów, 
Nadwozia do wagonów kolejowych, Przyczepy, Naczepy, 
40 Cieplna obróbka metali, Obróbka metali, Odlewanie me-
tali, Odlewanie stopów, Odlewanie kokiIowe, 42 Badania 
i analizy naukowe, Badania techniczne, Prace rozwojowe 
w zakresie produktów.

(210) 542718 (220) 2022 05 05
(731) LOHI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Chełmińska 
(540) (znak słowny)
(540) Lohi
(510), (511) 29 Ryby, Ryby solone, Ryby wędzone, Ryby 
w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, Konserwy 
rybne, Filety rybne w zalewach octowych, octowo-olejo-
wych, olejowo-smakowych z owocami i warzywami, Filety 
rybne z przyprawami, filety rybne w sosach owocowo-wa-
rzywnych, w sosach warzywnych oraz w sosach salsa, Sałatki 
rybno-warzywne, Pasty rybne, Pasztety z ryb, Ryby w gala-
recie, Sałatki rybne, Potrawy na bazie ryb, Kawior, Skorupiaki 
nieżywe, Filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami 
i owocami, Ryby w stanie przetworzonym, Przeciery rybne, 
Żywność produkowana z ryb, Sardynki, Śledzie, Marynaty 
zimne ze śledzi, Filety śledziowe z przyprawami w zalewach 
oraz w sosach pakowane w słoiki, wiaderka lub na tackach, 
Sałatki śledziowe, Sałatki z ryb, Filety rybne solone, Łosoś wę-
dzony, Tuńczyk, Skorupiaki nieżywe w cieście, Sałatki frutti di 
mare, Ryby świeże pakowane w osłonie gazów modyfiko-
wanych, Konserwy rybne (produkt sterylizowany), Żywność 
przygotowana z ryb, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
30 Kanapki z warzywami i rybą lub bez ryby, Makaron z wa-
rzywami i rybą lub bez ryby, Pierogi z warzywami i rybą lub 
bez ryby, Rogaliki z ciasta francuskiego [croissanty], Ciasto 
francuskie z zawartością warzyw i ryb lub mięsa.

(210) 542719 (220) 2022 05 05
(731) LOHI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Chełmińska 
(540) (znak słowny)
(540) Samon
(510), (511) 29 Ryby, Ryby solone, Ryby wędzone, Ryby 
w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, Konserwy 
rybne, Filety rybne w zalewach octowych, octowo-olejo-
wych, olejowo-smakowych z owocami i warzywami, Filety 
rybne z przyprawami, filety rybne w sosach owocowo-wa-
rzywnych, w sosach warzywnych oraz w sosach salsa, Sałatki 
rybno-warzywne, Pasty rybne, Pasztety z ryb, Ryby w gala-
recie, Sałatki rybne, Potrawy na bazie ryb, Kawior, Skorupiaki 
nieżywe, Filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami 
i owocami, Ryby w stanie przetworzonym, Przeciery rybne, 
Żywność produkowana z ryb, Sardynki, Śledzie, Marynaty 
zimne ze śledzi, Filety śledziowe z przyprawami w zalewach 
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oraz w sosach pakowane w słoiki, wiaderka lub na tackach, 
Sałatki śledziowe, Sałatki z ryb, Filety rybne solone, Łosoś wę-
dzony, Tuńczyk, Skorupiaki nieżywe w cieście, Sałatki frutti di 
mare, Ryby świeże pakowane w osłonie gazów modyfiko-
wanych, Konserwy rybne (produkt sterylizowany), Żywność 
przygotowana z ryb, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
30 Kanapki z warzywami i rybą lub bez ryby, Makaron z wa-
rzywami i rybą lub bez ryby, Pierogi z warzywami i rybą lub 
bez ryby, Rogaliki z ciasta francuskiego [croissanty], Ciasto 
francuskie z zawartością warzyw i ryb lub mięsa.

(210) 542773 (220) 2022 05 05
(731) MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturalnie piękne

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Naturalne, wegańskie - tj. nie zawierające 
w swoim składzie żadnych składników odzwierzęcych - ko-
smetyki do włosów, Naturalne, wegańskie preparaty do wło-
sów, Naturalne, wegańskie szampony do włosów, wszystkie 
wyżej wymienione stanowiące preparaty kosmetyczne 
do nawilżania, odżywiania, wygładzania, wzmacniania, 
pielęgnacji włosów, do poprawy wyglądu włosów, oparte 
na formułach zawierających wartościowe składniki aktyw-
ne pochodzenia botanicznego, w tym takie preparaty jak: 
wegańska maska humektantowa do pielęgnacji włosów, 
wegańska odżywka emolientowa do włosów, wegańska od-
żywka proteinowa do włosów, wegański szampon nawilżają-
cy, wegańskie serum do włosów.

(210) 542774 (220) 2022 05 05
(731) MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) istota natury

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 25.03.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Naturalne, wegańskie - tj. nie zawierające 
w swoim składzie żadnych składników odzwierzęcych - ko-
smetyki do włosów, Naturalne, wegańskie preparaty do wło-
sów, Naturalne, wegańskie szampony do włosów, wszystkie 
wyżej wymienione stanowiące preparaty kosmetyczne 
do nawilżania, odżywiania, wygładzania, wzmacniania, 
pielęgnacji włosów, do poprawy wyglądu włosów, oparte 
na formułach zawierających wartościowe składniki aktyw-
ne pochodzenia botanicznego, w tym takie preparaty jak: 
wegańska maska humektantowa do pielęgnacji włosów, 
wegańska odżywka emolientowa do włosów, wegańska od-
żywka proteinowa do włosów, wegański szampon nawilżają-
cy, wegańskie serum do włosów .

(210) 542845 (220) 2022 05 09
(731) PAŁYS KRZYSZTOF, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sushi Friends
(510), (511) 29 Żywność przygotowywana z ryb, 30 Sushi, 
43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-

towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
washoku, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi restauracyjne.

(210) 542865 (220) 2022 05 10
(731) WISERISE BOROWA DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WiseRise
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji 
personelu, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradz-
two w tym zakresie, Doradztwo w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, 
41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie bizne-
su, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Trening 
umiejętności zawodowych, Zapewnianie kursów dotyczą-
cych oceny umiejętności, Zapewnianie szkoleń doskonale-
nia umiejętności zawodowych, Usługi edukacyjne dotyczące 
umiejętności komunikacyjnych, Wykłady na temat umiejęt-
ności marketingowych, Usługi w zakresie wykładów zwią-
zane z umiejętnościami zarządzania, Szkolenie i coaching 
w dziedzinie biznesowej, Coaching w zakresie życia zawodo-
wego, Coaching w zakresie zwiększenia efektywności pracy 
zespołu, Coaching w zakresie zarządzania zespołem.

(210) 542866 (220) 2022 05 10
(731) WISERISE BOROWA DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WiseRise

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji 
personelu, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradz-
two w tym zakresie, Doradztwo w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Doradztwo związane z audytem, Audyt przedsiębiorstw, 
41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie bizne-
su, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Trening 
umiejętności zawodowych, Zapewnianie kursów dotyczą-
cych oceny umiejętności, Zapewnianie szkoleń doskonale-
nia umiejętności zawodowych, Usługi edukacyjne dotyczące 
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umiejętności komunikacyjnych, Wykłady na temat umiejęt-
ności marketingowych, Usługi w zakresie wykładów zwią-
zane z umiejętnościami zarządzania, Szkolenie i coaching 
w dziedzinie biznesowej, Coaching w zakresie życia zawodo-
wego, Coaching w zakresie zwiększenia efektywności pracy 
zespołu, Coaching w zakresie zarządzania zespołem.

(210) 542995 (220) 2022 05 13
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) (znak słowny)
(540) Street Lód
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Lody mleczne [lody], Lody 
bez mleka, Lody mleczne, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Lody o smaku czekoladowym, Wegańskie 
lody, Owocowe lody, Sorbety [lody], Sorbety [lody wodne], 
Sorbety [wodne lody], Lody zawierające czekoladę, Lody 
z owocami, Lody wodne [sorbety], Mrożone wyroby cukier-
nicze zawierające lody, Lody włoskie, Jadalne lody owocowe, 
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lody aromatyzowane 
alkoholem, Lody jadalne, Lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], Lody na patyku, Lody owocowe w posta-
ci batonów, Lody owocowe, Lody truflowe, Lody typu san-
dwich, Lody wielosmakowe, Lody w proszku, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Mieszanki na sorbe-
ty [lody], Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato).

(210) 542997 (220) 2022 05 12
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, ES
(540) (znak słowny)
(540) SOLOXELAM
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Suplementy od-
żywcze do użytku medycznego, Suplementy żywnościowe 
i suplementy odżywcze.

(210) 543045 (220) 2022 05 16
(731) SALUS EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALUS EXPO

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Folie metalowe izolacyjne, Pianka poliureta-
nowa do celów izolacyjnych, Materiały izolacyjne wykonane 
z pianki poliuretanowej, Izolacja do celów budowlanych, Fo-
lia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, Wełna 
mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, Izola-
cja z włókna szklanego do użytku w budownictwie, Pianka 
w postaci bloków używana jako izolacja cieplna, Arkusze 
z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja budowlana, 
Metalowa folia do izolacji budynków, 19 Materiały budowla-
ne niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe o wła-
ściwościach akustycznych, Bloczki budowlane zawierające 
materiały izolacyjne, 37 Izolowanie budynków, Izolowanie 
budynków gotowych, Izolowanie budynków w trakcie bu-
dowy, Izolowanie dachów, Izolacja dachów, Izolacja termicz-
na budynków, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i dachów.

(210) 543051 (220) 2022 05 16
(731) EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Olej-
ki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki 
do czyszczenia zębów.

(210) 543209 (220) 2022 05 19
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun care DERMA FLOSLEK LABORATORIUM

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako ko-
smetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosme-
tycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, 
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, 
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Ko-
smetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki 
wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki 
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów 
kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycz-
nego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
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lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 543210 (220) 2022 05 19
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fito ReVita+C FLOSLEK LABORATORIUM 

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako ko-
smetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosme-
tycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, 
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, 
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Ko-
smetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki 
wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki 
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów 
kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycz-
nego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 543409 (220) 2022 05 25
(731) SKARBNICA NARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SKARBNICA NARODOWA

(531) 24.09.03, 24.09.06, 24.09.07, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 14 Towary z metali szlachetnych i ich stopów: 
monety, monety kolekcjonerskie, okolicznościowe, sztabki, 
medale, odznaczenia, odznaki, breloki, emblematy, znaczki 
metalowe, żetony, 16 Katalogi, Kalendarze, Fotografie, Kartki 
okolicznościowe, Afisze, plakaty, Dyplomy drukowane, Pape-
terie, Albumy, Maty [podstawki] na monety, Grafiki, Galante-
ria biurowa, Okładki na dokumenty, Dozowniki taśmy przy-
lepnej [artykuły biurowe], Dozowniki taśmy klejącej [artykuły 
biurowe], Automatyczne dozowniki taśmy klejącej do użytku 
biurowego, Dziurkacze [artykuły biurowe], Zszywacze [arty-
kuły biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Maszyny gilotyno-
we do użytku biurowego, Gilotyny do papieru, Kasetki na pa-
peterię [artykuły biurowe], Kleje do papieru lub do użytku 
domowego, Linijki, Ołówki, Podpórki do książek, Podstawki 
tekturowe, Przyciski do papieru, Segregatory, Temperówki, 
Zakładki do książek, Zakładki samoprzylepne, Tace do sor-
towania i liczenia pieniędzy, Żetony, 18 Skóra i tworzywa 
sztuczne oraz wyroby z tych materiałów: aktówki, teczki, 
portfele, etui, klasery, oprawy, 20 Opakowania do monet ko-
lekcjonerskich drewniane lub z tworzyw sztucznych, 28 Kar-
ty do gry, Żetony do gier, 35 Usługi w zakresie ekspozycji 
oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej złota, platyny, wyro-
bów numizmatycznych, antyków i dzieł sztuki, Usługi w za-
kresie promocji, Usługi w zakresie reklamy, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, 36 Usługi wyceny produktów 
numizmatycznych, Usługi wyceny antyków [ocena], Wycena 
dzieł sztuki, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów war-
tościowych, 42 Ekspertyzy w zakresie działalności numizma-
tycznej, identyfikacji i stwierdzenia autentyczności zbiorów 
numizmatycznych.

(210) 543862 (220) 2022 06 07
(731) FINCA LA CELIA S.A., Mendoza, AR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIXIO GRAFFIGNA

(531) 27.05.01, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 33 Wino.
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(210) 543868 (220) 2022 06 07
(731) 1500STO900 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA KROWA

(531) 03.04.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Plakaty z papieru lub karto-
nu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bielizna stołowa 
papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bony wartościowe, 
Broszury, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pako-
wania żywności, Etykiety [owijaki] na butelki z papieru lub 
kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Kartki z życzeniami, 
Karton, Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Materiały 
do pisania, Materiały drukowane, Materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Ma-
teriały piśmienne, Nalepki, Naklejki [materiały piśmienne], 
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Papier do zawija-
nia, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
Przyrządy do pisania, Serwetki stołowe papierowe, Torby pa-
pierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arku-
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 25 Czapki 
[nakrycia głowy], Fartuchy [odzież], Podkoszulki sportowe, 
Podkoszulki bez rękawów, Odzież, Nakrycia głowy, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule, 
29 Mięso konserwowane, Mięso i wędliny, 30 Bułki, Chutney 
[ostry, gęsty sos], Cheeseburgery, Keczup, Majonez, Mięsne 
sosy, Musztarda, Przyprawy, Przyprawy smakowe (sosy, ma-
rynaty), Sosy sałatkowe, Sosy pomidorowe, Sosy owocowe, 
Sosy [przyprawowe], Tortille, 32 Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe, Soki, Sorbety [napoje], Napoje bez-
alkoholowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafete-
rie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi barowe, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne.

(210) 543902 (220) 2022 06 07
(731) NOWAK ANDRZEJ SKUP I SPRZEDAŻ SUROWCÓW 

WTÓRNYCH KRYS-MET, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) KRYS-MET
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej w zakresie utylizacji, odzyskiwania i ob-
rotu surowcami odpadami i surowcami wtórnymi, Analiza 
cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i recyklingiem odpadów, Usługi w zakresie sprzedaży 
surowców wtórnych i odpadów, 40 Dostarczanie informa-
cji dotyczących obróbki materiałów, Informacje o obróbce 
materiałów, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka [od-
zyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i recykling opakowań, Obróbka materiałów uzy-
skanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 
Obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych[odzy-
skiwanie surowców wtórnych], Recykling i uzdatnianie od-

padów, Recykling złomu, Udzielanie informacji związanych 
z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania materiałów.

(210) 543927 (220) 2022 06 08
(731) EVIP CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REALVEST
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne hotelami, za-
rządzanie biznesowe hotelami, dostarczanie informacji po-
równawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób 
trzecich, analiza danych biznesowych, analiza marketingo-
wa nieruchomości, analiza rynku, doradztwo biznesowe, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo związane z zarządzaniem, 36 Zarządzenie nieru-
chomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
doradztwo usługi i zarządzanie w sprawach inwestycyjnych, 
administrowanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, do-
radztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane 
z inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w dziedzinie inwestycji 
mieszkaniowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieru-
chomości, finansowe zarządzanie z dziedziny nieruchomo-
ści, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, inwestycje majątkowe (nieruchomości), 
organizowanie najmu nieruchomości, usługi doradztwa in-
westycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi inwestowa-
nia w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nie-
ruchomości, usługi zarządzania nieruchomością/nierucho-
mościami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, ad-
ministrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, analiza inwestycyjna, anali-
zy finansowo ekonomiczne, analizy w zakresie inwestycji, 
crowdfunding, doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
dzierżawa biur/budynków/domów, nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, 37 Budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków wielorodzinnych, remont nieruchomości, budo-
wanie nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa domów, budowa nieruchomości, 
budownictwo mieszkaniowe, budowa biur, budowa bu-
dynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych 
i przemysłowych, budowa budynków na zakwaterowanie 
wakacyjnych, budowa domów, budowa domów na zamó-
wienie, budowa elektrowni wiatrowych, budowa galerii, 
budowa kompleksów biznesowych, budowa obiektów wy-
poczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie 
domów, budowanie nieruchomości, budownictwo komer-
cyjne, konsultacje budowlane, usługi doradcze w zakresie 
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
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ków, 41 Organizowanie i prowadzenie kongresów konferen-
cji, seminariów i zjazdów, wystaw i targów naukowych i/Iub 
kulturalnych, organizacja specjalistyczna szkoleń, publikacje 
multimedialne internetowe, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 Planowanie budowy nieruchomo-
ści, projekty, ekspertyzy techniczno-technologiczne, do-
radztwo ekologiczne.

(210) 544070 (220) 2022 06 13
(731) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eurokadra PRO

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (biura -), 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 za-
sobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, 41 Usługi szkolenia 
personelu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, 
Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony 
bezpieczeństwa.

(210) 544077 (220) 2022 06 13
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jaśki

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczne).

(210) 544082 (220) 2022 06 13
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Japlus

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczne).

(210) 544085 (220) 2022 06 13
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jafree

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczne) .

(210) 544090 (220) 2022 06 13
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jalubię

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczne).

(210) 544091 (220) 2022 06 13
(731) ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,  

Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jastrong

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmie-
tana (produkty mleczne).

(210) 544108 (220) 2022 06 14
(731) JARCZYŃSKI ARTUR JARCZYŃSKI ART GROUP, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUZEUM BAJGLI
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu detalicznego z artyku-
łami spożywczymi, 43 Zaopatrzenie w żywność i napoje, 
Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, 
pubów, Usługi związane z przygotowaniem, wydawaniem, 
dostarczaniem posiłków i napojów, Catering.

(210) 544152 (220) 2022 06 15
(731) ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) (znak słowny)
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(540) UNSOLVED
(510), (511) 9 Gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
nych, Ładowalne programy gier komputerowych, Nagrane 
programy gier komputerowych, Oprogramowanie do gier 
elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, 
Oprogramowanie gier komputerowych do urządzeń bez-
przewodowych w tym do smartfonów, tabletów oraz innych 
mobilnych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, Opro-
gramowanie gier elektronicznych do telewizorów, 41 Udo-
stępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier 
za pośrednictwem systemów komputerowych, Informacje 
online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, 
42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier 
komputerowych, Projektowanie komputerowe w zakresie 
gier wideo i gier komputerowych.

(210) 544163 (220) 2022 06 15
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1965 KRAKUS GWARANCJA SMAKU

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Buliony, Dipy, Duszone owoce, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty do zup, Ekstrakty wa-
rzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty 
z warzyw do konsumpcji, Frytki, Konfitury, Dżemy, Kompo-
ty, Galaretki z warzyw, Głęboko mrożone dania warzywne, 
Gotowe dania warzywne, Dania gotowe warzywno-mięsne 
i warzywno-owocowe, Gotowe produkty z warzyw, Grzyby 
gotowe do spożycia, Grzyby konserwowane, Kiszone wa-
rzywa [kimchi], Koncentraty na bazie owoców lub warzyw 
przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe 
[purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków warzyw-
nych lub owocowo-warzywnych do konsumpcji, Koncentra-
ty zup, Konserwowane warzywa, Konserwowane, suszone 
i mrożone produkty leśne, Konserwy, marynaty, Konserwy 
warzywno-mięsne, Konserwy warzywne, Konserwy z owo-
cami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, Krojone 
owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Marmola-
da, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mie-
szanki do zup, Mieszanki warzywne, Mleko i wyroby z mle-
ka, Mrożone owoce, Mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z warzyw, Namiastki kawy, Nasiona jadalne, Ogórki 
korniszony, Oleje jadalne, Owoce gotowane, Owoce konser-
wowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw lub owoców lub orzechów, 
Pasty do zup, Pasty na bazie czosnku do smarowania, Pasty 
warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Pasty warzywno-
-mięsne, Pasztet warzywny, Pektyna do celów kulinarnych, 
Pikle, Pikle mieszane, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone 
warzywa, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Preparaty do produkcji bulionów, Proszki owocowe lub wa-
rzywne lub owocowo-warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier 

pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Prze-
ciery owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców lub 
warzyw, Przekąski na bazie soi, Przekąski z jadalnych wodo-
rostów, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory owoco-
wo-warzywne, Przetwory owocowe, Przetwory warzywne, 
Przetwory warzywno-mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetwo-
rzone produkty leśne, w tym runo leśne, Przetworzone wo-
dorosty spożywcze, Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Purée z warzyw, Purée ziemniaczane, Pu-
rée owocowo-warzywne, Roślinne zamienniki mięsa, Roślin-
ne zamienniki produktów mięsnych, Sałatki gotowe, Sałatki 
owocowo-warzywne, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Sfermentowane owoce, Socze-
wica, Soja [przetworzona], Sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Suszone grzyby jadalne, Uprzednio pokrojone warzy-
wa do sałatek, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, 
Warzywa grillowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa mary-
nowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane ze skórki, Wa-
rzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa so-
lone, Warzywa suszone, Warzywa w plasterkach, konserwo-
we, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Wstępnie ugotowana zupa, Wyroby 
garmażeryjne warzywne i warzywno-mięsne, Zagęszczone 
sosy pomidorowe, Żelatyna, Ziemniaki, przetworzone, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Zupy 
w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, 30 Dania 
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, Dodatki smakowe w postaci zagęszczo-
nych sosów, Dodatki smakowe i przyprawy, Ekstrakty przy-
praw, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż 
olejki eteryczne], Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji 
eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, 
Gotowe dania z ryżu lub makaronu, Gotowe potrawy na ba-
zie makaronu lub ryżu, Gotowe produkty spożywcze w po-
staci sosów, Kasze, Keczup, Koncentraty warzywne stosowa-
ne jako przyprawy, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron lub ryż, Majonez, Mąka, Makarony, 
Marynaty, Mieszanki przypraw, Miód, Mrożone posiłki składa-
jące się głównie z makaronu, Muesli, Musztarda, Owsianka, 
Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta se-
zamowa, Pasta migdałowa, Pasty do smarowania kanapek 
na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady 
i orzechów do smarowania kanapek, Pasty do smarowania 
na bazie majonezu lub keczupu, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Płatki śniadaniowe, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Preparaty do sporządzania 
sosów, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty przy-
prawowe, Przeciery warzywne [sosy], Przyprawy, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy w proszku, Puszkowa-
na żywność zawierająca makaron, Ryż, Sos słodko - kwaśny, 
Sos sojowy, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do sałat, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy 
grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomido-
rów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], 
Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy ziołowe, Sosy do kurcza-
ka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy 
do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w po-
staci granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się 
z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony 
makaron, Wyroby zbożowe mianowicie mąka, makarony, 
płatki śniadaniowe, Zagęszczacze warzywne, 31 Nasiona ja-
dalne [nieprzetworzone], Nieprzetworzone grzyby, Nieprze-
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tworzone owoce, Nieprzetworzone warzywa, Nieprzetwo-
rzone zboża, Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Orzechy 
jadalne [nieprzetworzone], Otręby pszenne, Otręby zbożo-
we, Rośliny i ich świeże produkty, Schładzane owoce i warzy-
wa, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzo-
ne produkty leśne, w tym runo leśne, Surowe owoce, Surowe 
warzywa, Surowe zboża [nieprzetworzone], Świeże grzyby, 
Świeże jadalne kłącza, Świeże kwiaty jadalne, Świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, Wodorosty spożywcze dla ludzi lub 
zwierząt, Zboże surowe, 32 Napoje bezalkoholowe, Woda 
mineralna, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje zawiera-
jące soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Eks-
trakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji 
napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wy-
twarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków 
eterycznych], Koncentraty do przygotowywania napojów 
bezalkoholowych, Lemoniada, Mieszane soki owocowe, 
Moszcz, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje składające się 
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje typu 
smoothie zawierające ziarna lub owies, Napoje warzywne, 
Pomidory (sok -) [napój], Skoncentrowane soki owocowe, 
Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Syropy do na-
pojów, Syropy do przygotowywania napojów bezalkoholo-
wych, Napoje owocowe, Warzywne napoje typu smoothie, 
Napoje owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, 
Owocowe napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne na-
poje typu smoothie.
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(531) 29.01.13, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-

lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
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jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-

stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(540) Bobolen

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 

dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
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Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-

ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
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li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-

mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
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medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 

Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
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dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-

chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
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do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 544215 (220) 2022 06 17
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medi Bobolen baby

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecz-
nicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, 
Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetyczne-
go, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nieleczni-
cze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, 
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nieleczni-
cze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do ką-
pieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromatera-
peutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do dema-
kijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pie-
lęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpot-
ne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, 
Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki 
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetycz-

na, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne prepa-
raty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Arty-
kuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne 
[opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki 
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki 
odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekar-
stwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Far-
maceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farma-
ceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne sło-
dycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia 
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środ-
ki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty 
nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy 
lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroor-
ganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Leczni-
cze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kre-
my do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla 
niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia 
skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pie-
luszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kre-
my do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pu-
dry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, 
Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptycz-
ne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mi-
neralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, 
Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, My-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekują-
ce, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary leczni-
cze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki 
lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki 
zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki leczni-
cze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Od-
każający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy die-
ty, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako za-
mienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki ela-
styczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazo-
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we, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty an-
tybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitamino-
we, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki 
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażają-
ce, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki na-
pełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycz-
nych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje 
dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suple-
menty diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki 
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki 
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły 
higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do ce-
lów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemow-
ląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów 

medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybak-
teryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Arty-
kuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory ban-
daży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże ela-
styczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże 
uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycz-
nych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, 
Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki 
do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia nie-
mowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Latek-
sowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski 
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki 
laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wyroby 
medyczne mianowicie wyroby do aplikowania substancji 
aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplementach 
diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do ce-
lów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, 
sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, 
Zawieszki do smoczków.

(210) 544216 (220) 2022 06 17
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbascon baby

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty 
[przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawil-
żane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspi-
ranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmety-
ki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermato-
logiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecz-
nicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kre-
my do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nie-
lecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosme-
tyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła 
i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, 
do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku 
kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji uro-
dy, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze prepa-
raty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji nie-
mowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nie-
lecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produk-
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ty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, 
Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy 
ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze 
płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płuka-
nia ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do do-
zowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny 
do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i gole-
nia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty 
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty hi-
gieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fito-
kosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaleto-
we, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetycz-
na, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, 
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki 
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odka-
żania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antysep-
tyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użyt-
ku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemicz-
ne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chu-
steczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne pro-
dukty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farma-
ceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów 
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawil-
żające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilża-
jące, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy 
lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikro-
organizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Leczni-
cze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze na-
poje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki 
dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze pły-
ny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do lecze-
nia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu 
do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze 

płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze 
płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysyp-
kę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Leczni-
cze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Leczni-
cze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele 
do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści 
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycz-
nych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny far-
maceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne su-
plementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla nie-
mowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, 
Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odka-
żające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki 
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Pe-
elingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla 
niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne 
niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Prepara-
ty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutycz-
ne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla nie-
mowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwo-
ry do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające 
do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi 
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe 
do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki 
do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, 
Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki 
odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny oso-
bistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty 
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mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy 
żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk 
leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów 
medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpie-
li, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do ce-
lów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata 
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Wa-
ciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wę-
giel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki 
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, 
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źró-
dlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów 
medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów 
medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin 
leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycz-
nych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakte-
ryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele 
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe su-
plementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet me-
dycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikato-
ry do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia 
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Butelecz-
ki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki 
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kro-
plomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przecho-
wywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, 
Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe 
rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski hi-
gieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki 
laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Ter-
mometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wy-
roby medyczne mianowicie wyroby do aplikowania sub-
stancji aktywnych, w tym tych znajdujących się w suple-
mentach diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakra-
placze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania 
lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek 
do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 544217 (220) 2022 06 17
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) efekt inhalacji

(531) 26.15.03, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
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środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-

ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
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nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(531) 27.05.01, 26.05.04, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bal-
samy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do ce-
lów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła 
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], 
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosme-
tyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], 
Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, 
Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nieleczni-
cze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku 
kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty to-
aletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, 
Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze 
produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgna-
cji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do ką-

pieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do wło-
sów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania 
uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmety-
ki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Prepara-
ty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Prepara-
ty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty 
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, 
Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ust-
nej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do cia-
ła, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata ko-
smetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne prepara-
ty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, An-
tyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły 
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Bal-
samy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrun-
ki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakte-
ryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty 
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne sub-
stancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata 
lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (banda-
że -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, 
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla 
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kre-
my do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy far-
maceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople 
do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople wita-
minowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki 
do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żu-
cia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, 
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, 
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty 
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu 
do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze 
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze pły-
ny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pie-
luszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy 
do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry 
do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekar-
stwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Ma-
teriał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrun-
kowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne pre-
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paraty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suple-
menty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko 
w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące 
tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergen-
ty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizo-
wane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stoso-
wania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia 
rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku 
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy 
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, 
Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty 
antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i od-
żywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielę-
gnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, Prepara-
ty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineral-
ne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, 
Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla lu-
dzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (su-
plementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Pro-
dukty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki 
farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory 
do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory 
oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne 
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze 
do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddecho-
we, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów me-
dycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfe-
kujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla 
kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, 
Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające 
do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami 
farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłon-
ne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemow-
ląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suple-
menty żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, 
Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów 
medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, 
Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów 
medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do ce-
lów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki od-
każające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel ak-
tywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe 

do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higienicz-
ne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona 
do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, 
Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnio-
ne strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do ce-
lów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, 
Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory 
do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia 
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, 
Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów me-
dycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku me-
dycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, 
Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmie-
nia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw 
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki 
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzy-
ków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, 
Wyroby medyczne mianowicie wyroby do aplikowania sub-
stancji aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplemen-
tach diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze 
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, 
sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Za-
wieszki do smoczków.
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(531) 29.01.14, 04.05.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 

witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
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dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-

sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
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necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-

sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
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nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-

go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
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Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 

preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Zio-
łowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 544237 (220) 2022 06 17
(731) SKOLIMOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) R REANS

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Dozowniki, etui na okulary, etui na smartfony, 
futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, hologramy, iden-
tyfikacyjne karty magnetyczne, interaktywne tablice elektro-
niczne, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kaski 
ochronne do uprawiania sportu, kijki do robienia sobie zdjęć 
(selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptoaktywów, kodery magnetyczne, ładowarki do baterii, 
ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki przeno-
śne, maski do nurkowania, maski ochronne, nie do celów 
medycznych, maski przeciwpyłowe zawierające system 
oczyszczania powietrza, maty na deskę rozdzielczą na telefo-
ny komórkowe i smartfony, membrany [akustyka], mikrofony, 
mikroprocesory, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, 
naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakrycia 
głowy w postaci kasków ochronnych, nauszniki do słucha-
wek, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetla-
cze elektroniczne, obiektywy do selfie, obudowy głośników, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze 
na ekrany telefonów komórkowych, ochraniacze zębów, 
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, odblaskowe kami-
zelki ochronne, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, oku-
lary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsło-
neczne, oprawki do okularów, oprogramowanie gier kompu-
terowych do pobrania, optyczne nośniki danych, osłony 
do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiekty-
wów, osłony przeciwodblaskowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, 
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, plandeki ochronne, pliki graficzne 
do pobierania, podkładki pod myszy komputerowe, podpór-
ki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podstawki chło-
dzące pod laptopy, pojemniczki na szkła kontaktowe, po-
krowce do komputerów kieszonkowych, pokrowce do table-
tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, przyciski 
do dzwonków, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki 
cyfrowe do zdjęć, składane smartfony, słuchawki telefonicz-
ne, słuchawki do komunikacji zdalnej, sprzęt komputerowy, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów 
fotograficznych, stojaki przystosowane do laptopów, stojaki 
w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, sznurki 
do okularów, tablety, telefony, transformatory elektryczne, 
tuby do głośników, uchwyty dostosowane do telefonów ko-
mórkowych i smartfonów, uchwyty samochodowe do tele-
fonów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania da-
nych, urządzenia do transmisji dźwięku, 18 Aktówki, bagaż, 
chlebaki, etui na karty i portfele, etui na karty kredytowe, ety-
kiety naszywane ze skóry do ubrań, imitacje skóry, kosme-
tyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, nosidełka i plecaki 
do noszenia niemowląt, obroże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, organizery do walizek, organizery podróżne przy-

stosowane do bagażu, przywieszki do bagażu, parasole, ple-
caki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, 
pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, ramki 
do torebek [części konstrukcyjne torebek], teczki konferen-
cyjne, teczki na nuty, torby, torby alpinistyczne, torby gimna-
styczne, torby na narzędzia, puste, torby na zakupy na kół-
kach, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby plażowe, 
torby szkolne, torby szkolne z paskiem na ramię, torby tury-
styczne, torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, wa-
lizki, walizki z kółkami, walizki z napędem elektrycznym, 
24 Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelo-
wa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, 
bieżniki stołowe niepapierowe, chorągiewki z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa 
z materiałów tekstylnych, dopasowane pokrowce na deski 
toaletowe z tkaniny, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne 
materiały tkane, etykiety naszywane z tkanin do ubrań, ety-
kiety z materiału tekstylnego, kapy na łóżka, koce dla zwie-
rząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi jako 
zasłony, materiał lepki przyklejany na gorąco, materiały do ta-
picerki, materiały tekstylne nietkane, moskitiery, narzuty 
na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, pledy po-
dróżne, osłony do łóżek dziecięcych jako pościel, płótno 
do przewijania niemowląt, podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstyl-
nych, podkładki tekstylne pod kufle, podszewki z tkaniny, 
podszewki z tkanin do kapeluszy, w belach, pokrowce i na-
rzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, po-
krycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki 
i poszwy na poduszki, prześcieradła na łóżka. ręczniki, samo-
przylepne przewieszki tekstylne na torby, serwety na stół 
niepapierowe, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, śpiwory, worki biwakowe będące osłonami 
do śpiworów, tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki 
do twarzy, tkanina do obuwia, tkanina klejąca, inna niż do ce-
lów papierniczych, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny 
na bieliznę osobistą, tkaniny pokryte motywem rysunko-
wym do haftowania, uchwyty do zasłon z materiałów tek-
stylnych, wsypy jako pokrowce na materace, zasłony, zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, 25 Odzież, 
odzież gotowa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie jako 
odzież, pikowane kurtki jako odzież, odzież ze skóry, odzież 
z imitacji skóry, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze samo-
nośne, body jako bielizna, bokserki, botki, bryczesy buty 
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki 
do obuwia, chustki na głowę, ciepłe rękawiczki do urządzeń 
z ekranem dotykowym, czapki jako nakrycia głowy, daszki 
jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, długie luźne stroje, 
dzianina jako odzież, kalosze, espadryle, fartuchy jako odzież, 
gabardyna jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze za-
kładane na but, gorsety, kapelusze papierowe jako odzież, 
halki, półhalki, kamizelki, kaptury jako odzież, karczki koszul, 
kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kołnierzyki przypi-
nane, kombinezony jako odzież, kostiumy kąpielowe, koszu-
le, koszule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashquard 
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem 
UV, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki 
na ramiączkach, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, liberie, majtki, mankiety, manty-
le, maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub 
sanitarnych, maski na oczy do spania, mufki [odzież], nakry-
cia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obu-
wie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, ocieplacze, 
ochraniacze przeciwśnieżne, odzież dla rowerzystów, odzież 
gimnastyczna, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, opaski 
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na głowę, palta, paski jako część odzieży, pelerynki, piżamy, 
płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki 
sportowe, poncza, poszetki, pulowery, rękawiczki, rękawiczki 
dla rowerzystów, rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jed-
nym palcem, sandały kąpielowe, sari, skarpetki, spódnice, 
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, sza-
le, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki, turbany, 
wyprawki dziecięce jako odzież, 35 Sprzedaż artykułów ta-
kich jak: dozowniki, etui na okulary, etui na smartfony, futera-
ły na przyrządy i aparaturę fotograficzną, grafika do pobrania 
do telefonów komórkowych, hologramy, identyfikacyjne 
karty magnetyczne, interaktywne tablice elektroniczne, in-
terfejsy audio, interfejsy komputerowe, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) 
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klucze kryp-
tograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptoaktywów, kodery magnetyczne, ładowarki do baterii, 
ładowarki do telefonów komórkowych, ładowarki przeno-
śne, maski do nurkowania, maski ochronne, nie do celów 
medycznych, maski przeciwpyłowe zawierające system 
oczyszczania powietrza, maty na deskę rozdzielczą na telefo-
ny komórkowe i smartfony, membrany [akustyka], mikrofony, 
mikroprocesory, myszy jako sprzęt do przetwarzania danych, 
naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakrycia 
głowy w postaci kasków ochronnych, nauszniki do słucha-
wek, nośniki do rejestracji dźwięku, numeryczne wyświetla-
cze elektroniczne, obiektywy do selfie, obudowy głośników, 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze 
na ekrany telefonów komórkowych, ochraniacze zębów, 
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, odblaskowe kami-
zelki ochronne, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, oku-
lary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsło-
neczne, oprawki do okularów, oprogramowanie gier kompu-
terowych do pobrania, optyczne nośniki danych, osłony 
do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiekty-
wów, osłony przeciwodblaskowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów komórkowych, 
pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, plandeki ochronne, pliki graficzne 
do pobierania, podkładki pod myszy komputerowe, podpór-
ki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podstawki chło-
dzące pod laptopy, pojemniczki na szkła kontaktowe, po-
krowce do komputerów kieszonkowych, pokrowce do table-
tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, przyciski 
do dzwonków, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki 
cyfrowe do zdjęć, składane smartfony, słuchawki telefonicz-
ne, słuchawki do komunikacji zdalnej, sprzęt komputerowy, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów 
fotograficznych, stojaki przystosowane do laptopów, stojaki 
w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, sznurki 
do okularów, tablety, telefony, transformatory elektryczne, 
tuby do głośników, uchwyty dostosowane do telefonów ko-
mórkowych i smartfonów, uchwyty samochodowe do tele-
fonów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania da-
nych, urządzenia do transmisji dźwięku, aktówki, bagaż, chle-
baki, etui na karty i portfele. etui na karty kredytowe, etykiety 
naszywane ze skóry do ubrań, imitacje skóry, kosmetyczki 
bez wyposażenia, kufry bagażowe, nosidełka i plecaki do no-
szenia niemowląt, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, 
organizery do walizek, organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, przywieszki do bagażu, parasole, plecaki, po-
dróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce 
na parasole, przeciwsłoneczne parasole, ramki do torebek 
[części konstrukcyjne torebek], teczki konferencyjne, teczki 
na nuty, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby 

na narzędzia, puste, torby na zakupy na kółkach, torby na za-
kupy wielokrotnego użytku, torby plażowe, torby szkolne, 
torby szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne, torebki, 
uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kół-
kami. walizki z napędem elektrycznym, odzież, odzież goto-
wa, odzież haftowana, okrycia wierzchnie jako odzież, piko-
wane kurtki jako odzież, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze samonośne, 
body jako bielizna, bokserki, botki, bryczesy buty sportowe, 
buty sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, 
chustki na głowę, ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem 
dotykowym, czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia 
głowy, czepki kąpielowe, długie luźne stroje, dzianina jako 
odzież, kalosze, espadryle, fartuchy jako odzież, gabardyna 
jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze zakładane 
na but, gorsety, kapelusze papierowe jako odzież, halki, pół-
halki, kamizelki, kaptury jako odzież, karczki koszul, kąpielów-
ki, kieszenie do odzieży, kimona, kołnierzyki przypinane, 
kombinezony jako odzież, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szule z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do spor-
tów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, ko-
szulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ra-
miączkach, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, legginsy, liberie, majtki, mankiety, mantyle, ma-
seczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sani-
tarnych, maski na oczy do spania, mufki [odzież], nakrycia 
głowy, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, 
obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, ocieplacze, ochra-
niacze przeciw śnieżne, odzież dla rowerzystów, odzież gim-
nastyczna, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, opaski na gło-
wę, palta, paski jako część odzieży, pelerynki, piżamy, płasz-
cze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów. podkoszulki spor-
towe, poncza, poszetki, pulowery, rękawiczki, rękawiczki dla 
rowerzystów. rękawiczki samochodowe, rękawiczki z jed-
nym palcem, sandały kąpielowe, sari, skarpetki. spódnice, 
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, sza-
le, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki, turbany, 
wyprawki dziecięce jako odzież, bielizna kąpielowa, z wyjąt-
kiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa 
i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe niepapie-
rowe, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
w sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, 
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, dziani-
na, dżersej [materiał], elastyczne materiały tkane, etykiety 
naszywane z tkanin do ubrań, etykiety z materiału tekstylne-
go, kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce pikni-
kowe. kołdry, kotary na drzwi jako zasłony, materiał lepki 
przyklejany na gorąco, materiały do tapicerki, materiały tek-
stylne nietkane, moskitiery, narzuty na łóżka, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, pledy podróżne, osłony do łóżek 
dziecięcych jako pościel, płótno do przewijania niemowląt, 
podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod 
szklanki z materiałów tekstylnych, podkładki tekstylne pod 
kufle, podszewki z tkaniny, podszewki z tkanin do kapeluszy, 
w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli 
z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, pokrycie 
na materace, poszewki i poszwy na poduszki. prześcieradła 
na łóżka, ręczniki, samoprzylepne przywieszki tekstylne 
na torby, serwety na stół niepapierowe, śpiworki dla nie-
mowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, worki 
biwakowe będące osłonami do śpiworów, tekstylne maty 
na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tkanina do obuwia, tka-
nina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkaniny, tkani-
ny bawełniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny pokryte 
motywem rysunkowym do haftowania, uchwyty do zasłon 
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z materiałów tekstylnych, wsypy jako pokrowce na materace, 
zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub 
z tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw 
sztucznych, Analizy kosztów, wsparcie administracyjne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny han-
dlowe, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, badania biz-
nesowe, ekonomiczne prognozy badania rynkowe, informa-
cja o działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w za-
kresie optyki, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, usługi 
zakupów produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontakto-
wania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi komunikacji komunikacyjnej, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, usługi relacji z mediami, badania 
opinii publicznej, administrowanie programami lojalności 
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, opty-
malizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, two-
rzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów re-
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
obróbka tekstów, reklama, reklama korespondencyjna, rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radio-
we, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, produk-
cja filmów reklamowych, usługi public relations, marketing 
ukierunkowany, usługi marketingowe, telemarketing, organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, wypożyczanie stoisk handlowych, wysta-
wy w celach handlowych lub reklamowych fotokopiowanie, 
fakturowanie, sporządzanie wyciągów z konta, obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, statystyczne zestawienia, wynajem dys-
trybutorów automatycznych.

(210) 544309 (220) 2022 06 21
(731) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PERFECTHERM

(531) 27.05.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Belarki, Bębny jako części maszyn, Brony, 
Brzeszczoty pił jako części maszyn, Cylindry do maszyn, Czo-
py jako części maszyn, Czyszczalnie złożone do ziaren, Dłuta 
do maszyn, Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy do sprę-
żania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki, Dojarki mecha-
niczne, Druki jako części maszyn, Maszyny do obróbki drew-
na, Elewatory rolnicze, Formy jako części maszyn, Frezarki, 
Giętarki, Gładziarki, Maszyny do gwintowania, Hydrauliczne 
silniki, Instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory 
do zbierania kamienia kotłowego, Kołowroty, Kondensatory 
pary, Koparki, Korby jako części maszyn, Kosiarki, Krążki jako 
części maszyn, Kubki udojowe do dojarek, lemiesze do płu-
gów, Łuskarki ziarna, Łożyska jako części maszyn, Maselnice, 
Maszyny rolnicze, Mieszalniki, Młynki domowe, Maszyny 
do pielenia, Maszyny do ubijania, Osłony do maszyn, Maszy-
ny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Pługi, Mecha-
niczne podajniki paszy dla zwierząt, Młotki jako części ma-
szyn, Noże jako części maszyn, Obudowy jako części maszyn, 
Przesiewacze, Separatory, Separatory para-olej, Sieczkarnie, 
Siewniki, Suszarki jako wirówki, Maszyny do obróbki tytoniu, 
Wialnie, Wirówki jako maszyny, Wirówki do mleka, Urządze-
nia elektromechaniczne do produkcji żywności, Regulatory 
jako części maszyn, Szpule jako części maszyn, Tłoki jako czę-
ści maszyn, Zawory jako części maszyn, Zgrabiarki, Żniwiarki, 
Snopowiązałki, Maszyny budowlane, Maszyny do mleczar-
stwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do mieszania, Ma-
szyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do robót ziemnych, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, 
Maszyny kruszące, Maszyny ssące do celów przemysłowych, 
19 Balustrady, Baraki, Belki niemetalowe, Boazerie, Bramy nie-
metalowe, Budynki niemetalowe przenośne, Chlewy, Da-
chówka niemetalowa, Drzwi niemetalowe, Forniry, Futryny 
niemetalowe, Gonty, Gzymsy niemetalowe, Kabiny telefo-
niczne niemetalowe, Kamieniarskie wyroby, Karton budow-
lany, Kątowniki niemetalowe, Kesony do prac konstrukcyj-
nych pod wodą, Klepki drewniane, Kominowe trzony nieme-
talowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budow-
nictwa, Kraty niemetalowe, Krokwie dachowe, Kształtowniki 
niemetalowe, Kurniki niemetalowe, Listwy niemetalowe sto-
sowane w budownictwie, Łaty drewniane, Marmur, Mozaiki 
dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalowe, Nad-
proża niemetalowe, Obróbki budowlane niemetalowe, Obu-
dowy kominków, Odrzwia niemetalowe, Ogrodzenia nieme-
talowe, Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, Oliwin 
dla budownictwa, Pak, Palisady niemetalowe, Papa, Papier 
budowlany, Parkiety, Piasek dla budownictwa, Piasek srebrny, 
Piaskowiec budowlany, Płytki niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, Podkłady kolejowe niemetalowe, Podłogi nie-
metalowe, Podpory niemetalowe, Pokrycia dachów stoso-
wane jako niemetalowe, Pokrywy włazów niemetalowe, Po-
włoki stosowane jako materiały budowlane, Profile niemeta-
lowe dla budownictwa, Progi niemetalowe, Ramy do okien 
niemetalowe, Przewody niemetalowe do instalacji wentyla-
cyjnej i klimatyzacyjnej, Rolety do użytku zewnętrznego nie-
metalowe, Urządzenia do parkowania rowerów niemetalo-
we, Niemetalowe rozpórki podpierające, Rusztowania nie-
metalowe, Schody niemetalowe, Sklejka, Słupy niemetalowe, 
Stajnie, Stopnie schodów niemetalowe, Stropy niemetalowe, 
Sufity niemetalowe, Szkło konstrukcyjne, Szkło płaskie walco-
wane stosowane jako okienne dla budownictwa, Ścianki 
szczelne niemetalowe, Trampoliny niemetalowe, Trzcina dla 
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budownictwa, Wykładziny niemetalowe, Wyroby ze styro-
pianu stosowane w budownictwie, Wyroby z polistyrenu 
stosowane w budownictwie, Wyroby ze styrenu stosowane 
w budownictwie, Zbiorniki murowane, Zbrojenie dla bu-
downictwa niemetalowe, Znaki drogowe nieświecące i nie-
mechaniczne niemetalowe, Żużel stosowany jako materiał 
budowlany, Żwir, Poidła dla zwierząt domowych, 35 Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, opi-
nie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana 
dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane 
jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw poprzez Internet z zakresu: budownictwa i dla bu-
downictwa, leśnictwa, nasiennictwa, ogrodnictwa, rolnic-
twa, szkółkarstwa, Usługi handlowe w zakresie półproduk-
tów pochodzenia rolniczego, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupo-
wać poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach z: wyrobami 
budowlanymi, samochodowymi, materiałami z tworzyw 
sztucznych, artykułami ogrodniczymi, nasionami, sadzonka-
mi, materiałem szkółkarskim, środkami chemicznymi dla 
ogrodnictwa, narzędzi i sprzętu dla: leśnictwa, rolnictwa 
i ogrodnictwa, ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożyw-
czego, z przeznaczeniem dla rolnictwa, maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz części do tych maszyn i urządzeń, Usługi 
handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych i żywych zwie-
rząt, a w szczególności: bębny jako części maszyn, brony, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry do maszyn, czo-
py jako części maszyn, czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta 
do maszyn, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy do spręża-
nia, zasysania i transportu ziarna, dojarki, dojarki mechanicz-
ne, drążki jako części maszyn, maszyny do obróbki drewna, 
elewatory rolnicze, formy jako części maszyn, frezarki, giętar-
ki, gładziarki, maszyny do gwintowania, hydrauliczne silniki, 
instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory do zbie-
rania kamienia kotłowego, koła zębate, kołowroty, kondensa-
tory pary, kopaczki, koparki, korby jako części maszyn, kosiar-
ki, krążki jako części maszyn, kubki udojowe do dojarek, kul-
tywatory, lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska jako 
części maszyn, maselnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, ma-
szynki do mięsa, młynki domowe, maszyny do pielenia, ma-
szyny do ubijania, narzędzia, narzędzia rolnicze, osłony 
do maszyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolni-
czego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 
podgrzewacze wody, podnośniki, poidła dla zwierząt, młotki 
jako części maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako 
części maszyn, przesiewacze, separatory, separatory para-
-olej, sieczkarnie, siewniki, sita, snopowiązałki, suszarki jako 
wirówki, szatkownice, maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, 
wirówki jako maszyny, wirówki do mleka, wymienniki ciepła, 
zgrabiarki, urządzenia elektromechaniczne do produkcji 
żywności, regulatory jako części maszyn, szpule jako części 
maszyn, tłoki jako części maszyn, zawory jako części maszyn, 
zgrabiarki, żniwiarki, snopowiązałki, altany stosowane jako 
konstrukcje, balustrady, baraki, baseny kąpielowe stosowane 
jako konstrukcje, belki niemetalowe, boazerie, bramy nieme-
talowe, budki targowe, budynki niemetalowe przenośne, 
chlewy, dachówka niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, 
futryny niemetalowe, gonty, gzymsy niemetalowe, kabiny 
kąpielowe niemetalowe, kabiny telefoniczne niemetalowe, 
kamieniarskie wyroby, karton budowlany, kątowniki nieme-
talowe, kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą, klepki 
bednarskie, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalo-
we, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 
kostki niemetalowe, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, 

kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, listwy nie-
metalowe stosowane w budownictwie, lufciki, łaty drewnia-
ne, marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały budowlane 
niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki budowlane 
niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia niemetalowe, 
ogrodzenia niemetalowe, ogrody zimowe jako konstrukcje 
budowlane, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, 
okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, osprzęt 
drzwiowy, pak, palisady niemetalowe, papa, papier budow-
lany, parkiety, piasek dla budownictwa, piasek srebrny, pia-
skowiec budowlany, płyty, płytki niemetalowe stosowane 
w budownictwie, podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podpory niemetalowe, podwaliny niemetalo-
we, pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, pokry-
cia ścian niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, po-
włoki stosowane jako materiały budowlane, profile nieme-
talowe dla budownictwa, progi niemetalowe, prowadnice 
do drzwi lub okien niemetalowe, przegrody niemetalowe, 
ramy do okien niemetalowe, przewody niemetalowe do in-
stalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ramy do okien nie-
metalowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, 
urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalo-
we, sklejka, słupy niemetalowe, spoiwa do murów, stajnie, 
stemple podporowe, stopnie schodów niemetalowe, stropy 
niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, szkło 
płaskie walcowane stosowane jako okienne dla budownic-
twa, szkło zbrojone, ścianki szczelne niemetalowe, trampoli-
ny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, witryny niemeta-
lowe, wykładziny niemetalowe, wyroby ze styropianu stoso-
wane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane 
w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budow-
nictwie, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa 
niemetalowe, znaki drogowe nieświecące i niemechanicz-
ne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żużel stosowany jako 
materiał budowlany, żwir .

(210) 544370 (220) 2022 06 23
(731) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄZERKI - ŚLĄSKA W NOWYM WYMIARZE
(510), (511) 29 Kiełbasy, Frankfurterki, Parówki, Produkty 
mięsne na grill.

(210) 544379 (220) 2022 06 23
(731) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KZ MARCIN 

MAŃKIEWICZ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY PIES

(531) 03.06.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(210) 544405 (220) 2022 07 13
(731) WÓJCIK SZCZEPAN KANCELARIA DORADCÓW K45 -  

- SZCZEPAN WÓJCIK, Nowa 
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K45 KANCELARIA DORADCÓW

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnej w PR i reklamie, organizacji działalności gospodarczej 
oraz zarządzania biznesem, Reklama (w tym radiowa i tele-
wizyjna), Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie i pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Usługi relacji z mediami, 
42 Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych oraz w zakresie sztucznej inteligencji, 45 Organizowa-
nie spotkań politycznych, Usługi w zakresie lobbingu poli-
tycznego, Usługi monitorowania prawnego oraz w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 544432 (220) 2022 06 26
(731) GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAL BOX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.07
(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potra-
wy na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Ekstrakty konserwowane mięsne, Suszone 
i gotowane owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompo-
ty, Mleko, Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki 
warzywne, Wędliny, Zupy, Pasztety mięsne, Pasztety wa-
rzywne, Flaki, Potrawy na bazie warzyw, 30 Kawa, Herbata, 
Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka 
i produkty zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Pierogi, Chleb, 
Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
(przyprawy).

(210) 544433 (220) 2022 06 26
(731) GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuchnia STAROPOLSKA NOWOCZEŚNIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.01.02, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20, 26.11.03, 
26.11.12

(510), (511) 29 Mięso, Potrawy na bazie mięsa, Ryby, Potra-
wy na bazie ryb, Jaja, Potrawy na bazie jaj, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Ekstrakty konserwowane mięsne, Suszone 
i gotowane owoce oraz warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompo-
ty, Mleko, Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Sałatki 
warzywne, Wędliny, Zupy, Pasztety mięsne, Pasztety wa-
rzywne, Flaki, Potrawy na bazie warzyw, 30 Kawa, Herbata, 
Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka 
i produkty zbożowe, Potrawy na bazie mąki, Pierogi, Chleb, 
Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
(przyprawy).

(210) 544462 (220) 2022 06 27
(731) PAWLISZYN KRZYSZTOF FIRMA PAWLISZYN, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRUX the essence of goodness

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544474 (220) 2022 06 27
(731) TRUSZCZAK FILIP TS GROUP, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hypertech
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do obsługi 
pojazdów, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie, 37 Konserwacja 
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, 
Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja lub naprawa 
pojazdów samochodowych, Naprawa karoserii samochodo-
wych, Obsługa i naprawa samochodów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi 
pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], Wulka-
nizacja opon samochodowych [naprawa], Naprawa i wykań-
czanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Kontrola 
samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Na-
prawa samochodów na drodze, Usługi tuningu pojazdów, 
Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych 
i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Czyszczenie 
i mycie samochodów, Konserwacja systemów elektronicz-
nych lub klimatyzacyjnych, Serwisowanie (przegląd) silników 
pojazdów, Serwisowanie pojazdów dostawczych, Konserwa-
cja, serwis, strojenie i naprawa silników, Konserwacja, serwis 
i naprawa pojazdów, Odświeżanie lakieru samochodu, Pole-
rowanie samochodów, Przegląd samochodów, Smarowanie 
samochodów, Tuning nadwozi samochodów, Usługi stacji 
obsługi samochodów, Usługi w zakresie odnawiania samo-
chodów, Usługi wymiany szyb samochodowych, Naprawy 
lub konserwacja samochodów, Usługi w zakresie wymiany 
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oleju samochodowego z dojazdem do klienta, Usługi wymia-
ny oleju samochodowego, Przegląd pojazdów, Przegląd sil-
ników, Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich czę-
ści oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, 
Naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach 
mechanicznych, Naprawa wykończenia w pojazdach me-
chanicznych, Usługi mechaniczne, 39 Usługi holowania sa-
mochodów, Usługi w zakresie wypożyczania samochodów, 
Usługi wynajmu samochodów, Udzielanie informacji związa-
nych z usługami wynajmu samochodów, Przechowywanie 
części do pojazdów mechanicznych, Transport pojazdów 
mechanicznych, 42 Aktualizacja i konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, 
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramo-
wań, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów 
oprogramowania komputerowego i baz danych, Projekto-
wanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 544475 (220) 2022 06 27
(731) TRUSZCZAK FILIP TS GROUP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hypertech

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do obsługi 
pojazdów, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie, 37 Konserwacja 
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, 
Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja lub naprawa 
pojazdów samochodowych, Naprawa karoserii samocho-
dowych, Obsługa i naprawa samochodów, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, 
Usługi pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], 
Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Naprawa 
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i na-
prawą, Naprawa samochodów na drodze, Usługi tuningu 
pojazdów, Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, we-
wnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], 
Czyszczenie i mycie samochodów, Konserwacja systemów 
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Serwisowanie (prze-
gląd) silników pojazdów, Serwisowanie pojazdów dostaw-
czych, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Kon-
serwacja, serwis i naprawa pojazdów, Odświeżanie lakieru 
samochodu, Polerowanie samochodów, Smarowanie samo-
chodów, Tuning nadwozi samochodów, Usługi stacji obsługi 
samochodów, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
Usługi wymiany szyb samochodowych, Naprawy lub kon-
serwacja samochodów, Usługi w zakresie wymiany oleju sa-
mochodowego z dojazdem do klienta, Usługi wymiany oleju 
samochodowego, Przegląd pojazdów, Przegląd silników, 
Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Napra-
wa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz 
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa 
i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicz-

nych, Naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych, 
Usługi mechaniczne, Przegląd samochodów, 39 Usługi 
holowania samochodów, Usługi w zakresie wypożyczania 
samochodów, Usługi wynajmu samochodów, Udzielanie 
informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, 
Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, 
Transport pojazdów mechanicznych, 42 Aktualizacja i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Usługi w zakresie aktualizacji 
baz danych oprogramowań, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego 
i baz danych, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(210) 544508 (220) 2022 06 27
(731) CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI PREMA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CPP PREMA

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Zawory [części maszyn], Zawory do maszyn, 
Siłowniki hydrauliczne, Siłowniki liniowe, Siłowniki obrotowe, 
Siłowniki do zaworów, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Narzędzia pneumatyczne, 
Smarownice [części maszyn], 9 Zawory elektromagnetyczne, 
Elektryczne siłowniki liniowe, Cewki elektromagnetyczne, 
11 Zawory kulowe, Zawory kulowe stanowiące części ma-
szyn, 17 Uszczelki do użytku przemysłowego, Giętkie rury, 
rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wy-
posażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 42 Pro-
jektowanie techniczne, Projektowanie narzędzi, Projektowa-
nie przyrządów, Projektowanie konstrukcji.

(210) 544518 (220) 2022 06 28
(731) SUPERNAT PIOTR SDMS, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) OdpinamWrotki
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie rozryw-
kowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji 
mobilnych do dostaw i zamówień z restauracji typu dark 
kitchen, Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne apli-
kacje, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych 
oraz globalnych sieci informacyjnych, Promowanie muzyki 
innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednic-
twem witryn internetowych, Udostępnianie katalogów wi-
tryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania trans-
akcji biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi 
rozrywkowe, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Marketing 
internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu w związku ze sprzedażą 
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biletów na wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, muzyczne, 
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Usługi dopasowywa-
nia w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązy-
wanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami 
stron internetowych, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Rezerwa-
cja miejsc na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie rezer-
wacji klubów nocnych, a mianowicie organizowanie wstępu 
do klubów nocnych i na imprezy rozrywkowe, dostarczanie 
opinii o klubach, zajęciach i atrakcjach za pośrednictwem 
globalnego komputera, Informacja o rozrywce, Informacja 
o rekreacji, Rezerwacje koncertów, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji w dziedzinie 
muzyki, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, 42 Usługi 
komputerowe, a mianowicie dostarczanie wyszukiwarek 
do rezerwacji i wstępu do restauracji i klubów, imprez, dzia-
łań i atrakcji, Programowanie oprogramowania do platform 
internetowych, Platforma jako usługa [PaaS] zawierająca 
informacje o restauracjach i klubach oraz wydarzeniach re-
stauracyjnych i klubowych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywko-
wego nie do pobrania, Udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych.

(210) 544537 (220) 2022 06 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MareaSea SINCE 2022 TAWERNA RYBACKA
(510), (511) 29 Ryby [nieżywe], Ryby przetworzone, Ryby 
mrożone, Mrożone gotowane ryby, Ryby wędzone, Ryby 
suszone, Ryby marynowane, Ryby konserwowane, Ryby 
w puszkach (paprykarze, szproty, tuńczyki, makrele, sardyn-
ki, sałatki rybne), Ryby w słoikach, Produkty z przetworzonej 
ryby do spożycia dla ludzi, Owoce morza nieżywe, Przetwo-
rzone owoce morza, Konserwowane owoce morza, Suszone 
owoce morza, Mrożone owoce morza, Gotowane owoce 
morza, Skorupiaki nieżywe.

(210) 544538 (220) 2022 06 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MareaSea SINCE 2022 TAWERNA RYBACKA

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.13, 03.09.01, 18.04.02, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Ryby [nieżywe], ryby przetworzone, ryby 
mrożone, mrożone gotowane ryby, ryby wędzone, ryby su-
szone, ryby marynowane, ryby konserwowane, ryby w pusz-
kach (paprykarze, szproty, tuńczyki, makrele, sardynki, sałat-

ki rybne), ryby w słoikach, produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, Owoce morza nieżywe, przetworzone 
owoce morza, konserwowane owoce morza, suszone owo-
ce morza, mrożone owoce morza, gotowane owoce morza, 
skorupiaki nieżywe.

(210) 544539 (220) 2022 06 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LosBakalios
(510), (511) 29 Owoce suszone, Owoce kandyzowane, lukro-
wane, konserwowane, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
chipsy i chrupki owocowe, rodzynki, orzechy i migdały spre-
parowane, bakalie i mieszanki bakaliowe, preparowane orze-
chy włoskie, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane 
orzechy nerkowca, przetworzone orzechy laskowe, orzechy 
prażone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy przypra-
wione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy konser-
wowane, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, suszone 
orzechy, mielone orzechy, orzechy ziemne przetworzone, 
prażone orzechy ziemne, orzechy z przyprawami, orzechy 
pekan, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, nasiona 
słonecznika przetworzone, śliwki suszone, śliwki konserwo-
we, rodzynki, nasączone rodzynki, suszona żurawina, wiórki 
kokosowe, migdały mielone, migdały spreparowane, migda-
ły przetworzone, płatki migdałowe, daktyle, suszone dakty-
le, morele przetworzone, skórka pomarańczy, pomarańcze 
przetworzone, pestki dyni przetworzone, 30 Płatki zbożowe 
śniadaniowe, musli, mieszanki płatków zbóż i bakalii, batony 
musli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, 
migdały w cukrze, migdały w polewie czekoladowej, prze-
tworzone ziarna, 31 Orzeszki arachidowe i pistacjowe, ziarna, 
pestki, migdały, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, mak.

(210) 544540 (220) 2022 06 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Owoce suszone, Owoce kandyzowane, lukro-
wane, konserwowane, sałatki owocowe, kompoty owoco-
we, chipsy i chrupki owocowe, rodzynki, orzechy i migdały 
spreparowane, bakalie i mieszanki bakaliowe, preparowane 
orzechy włoskie, preparowane orzechy pistacjowe, prepa-
rowane orzechy nerkowca, przetworzone orzechy laskowe, 
orzechy prażone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy przy 
prawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy konser-
wowane, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, suszone 
orzechy, mielone orzechy, orzechy ziemne przetworzone, 
prażone orzechy ziemne, orzechy z przyprawami, orzechy 
pekan, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, nasiona 
słonecznika przetworzone, śliwki suszone, śliwki konserwo-
we, rodzynki, nasączone rodzynki, suszona żurawina, wiórki 
kokosowe, migdały mielone, migdały spreparowane, migda-
ły przetworzone, płatki migdałowe, daktyle, suszone dakty-
le, morele przetworzone, skórka pomarańczy, pomarańcze 
przetworzone, pestki dyni przetworzone, 30 Płatki zbożowe 
śniadaniowe, musli, mieszanki płatków zbóż i bakalii, batony 
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musli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, 
migdały w cukrze, migdały w polewie czekoladowej, prze-
tworzone ziarna, 31 Orzeszki arachidowe i pistacjowe, ziarna, 
pestki, migdały, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, mak.

(210) 544541 (220) 2022 06 28
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOC ENERGY DRINK

(531) 24.17.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.06
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, napoje energetyzu-
jące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące (nie do ce-
lów medycznych), napoje energetyzujące w puszce i w bu-
telce.

(210) 544548 (220) 2022 06 29
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, FR
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.21, 26.01.15
(510), (511) 18 Torby, Plecaki, Torebki, Zestawy podróżne, 
Walizki, Aktówki, Torby na zakupy na kółkach, Sznurkowe siat-
ki na zakupy, Kufry bagażowe, Kufry podróżne, Kosmetycz-
ki bez wyposażenia, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
Podróżne torby na ubrania i buty, Pudła skórzane na kape-
lusze, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Portfele, Port-
monetki, Etui na karty [portfele], Pojemniki na wizytówki, Etui 
na klucze, Przywieszki do bagażu, Etykiety skórzane, Sznu-
rówki skórzane, Pasy na ramię skórzane lub z imitacji skory, 
Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra i imitacja skóry, Tor-
by do przewożenia zwierząt, Obroże dla zwierząt, Skórzane 
smycze, Okrycia dla zwierząt, Parasole, Parasolki, Bicze, Laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, Wyroby rymarskie, Okładziny 
do mebli ze skóry.

(210) 544575 (220) 2022 06 30
(731) ORGANIC PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 544649 (220) 2022 06 30
(731) KRAUSE BOGUSŁAWA J., Rurzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJK ZMIANA NA DOBRE

(531) 02.01.23, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 41 Prowadzenie doradztwa zawodowego w za-
kresie edukacji lub kształcenia, Organizowanie i prowadze-
nie kursów i wykładów, Udzielanie informacji o edukacji, 
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, Świadczenie usług 
w zakresie poprawiania kondycji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, Publikowanie książek, Publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Nagry-
wanie filmów, Nauczanie korespondencyjne, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
leń], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, Produkcja 
filmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, 42 Analityczne usługi laboratoryjne, Analizy che-
miczne, badania: biologiczne, chemiczne, bakteriologiczne, 
genetyczne, w dziedzinie fizyki, kosmetyki, w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, Badawczo - rozwojowe prace dla 
osób trzecich, Usługi badawczo- rozwojowe oraz doradztwo 
w zakresie biologii, chemii, biotechnologii, hermeneutyki, 
astronomii, fizyki kwantowej, genetyki molekularnej, biolo-
gii molekularnej, biochemii, Uzdrawianie przez świadomość, 
Konsultacje i badania bakteriologiczne, laboratoria naukowe, 
medyczne, badawcze, publikowanie informacji naukowych, 
Usługi doradcze dotyczące nauki, 44 Doradztwo w zakresie 
biorytmów, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Dostarczanie informacji dotyczących programowania neu-
rolingwistycznego, Masaże, Muzykoterapia w celach fizycz-
nych, psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie 
terapii relaksacyjnej, Usługi w zakresie masaży terapeutycz-
nych, Usługi związane z homeopatią, Usługi związane z natu-
ropatią, Planowanie i nadzorowanie diety, Psychodietetyka, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, Udzielanie informacji o wartości 
odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informa-
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cji w zakresie biologicznych podstaw psychoterapii, Usługi 
w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie aromaterapii, 
Usługi w zakresie programowania neurolingwistycznego, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Udzielanie porad 
psychologicznych, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zioło-
lecznictwo, Usługi w zakresie medycyny alternatywnej, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi 
klinik medycznych, rehabilitacja osób po maltretowaniu, 
Usługi prowadzenia placówek rekonwalescencji i usług sana-
toriów, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi telemedyczne, 
Usługi badań krwi, Psychoneuroimmunologia, Hipnoza, Aku-
punktura, Akupresura, Doradztwo genetyczne, Usługi w za-
kresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testa-
mi genetycznymi, Usługi badawczo-rozwojowe oraz doradz-
two w zakresie cytologii, naturoterapii, medycyny naturalnej, 
medycyny wielowymiarowej, medycyny energetycznej, 
tradycyjnej medycyny chińskiej, pomoc medyczna, Usługi 
medyczne, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi higieniczne i ko-
smetyczne, Usługi klinik medycznych, Ośrodki zdrowia, Usłu-
gi medycyny alternatywnej, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Opieka paliatywna, Szpitale, Placówki rekonwalescencji, Ba-
dania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, Fizjoterapia, Doradztwo w za-
kresie dietetyki odżywiania, Usługi szkoleniowe związane 
z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez 
hipnozę, Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-
-behavioral therapy - CBT), Usługi medyczne .

(210) 544650 (220) 2022 06 30
(731) KRAUSE BOGUSŁAWA J., Rurzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJK CHANGE 4 GOOD

(531) 02.01.23, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 41 Prowadzenie doradztwa zawodowego w za-
kresie edukacji lub kształcenia, Organizowanie i prowadze-
nie kursów i wykładów, Udzielanie informacji o edukacji, 
o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, Świadczenie usług 
w zakresie poprawiania kondycji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, Publikowanie książek, Publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Nagry-
wanie filmów, Nauczanie korespondencyjne, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
leń], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, Produkcja 
filmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, 42 Analityczne usługi laboratoryjne, Analizy che-
miczne, badania: biologiczne, chemiczne, bakteriologiczne, 
genetyczne, w dziedzinie fizyki, kosmetyki, w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, Badawczo - rozwojowe prace dla 
osób trzecich, Usługi badawczo- rozwojowe oraz doradztwo 
w zakresie biologii, chemii, biotechnologii, hermeneutyki, 

astronomii, fizyki kwantowej, genetyki molekularnej, biolo-
gii molekularnej, biochemii, Uzdrawianie przez świadomość, 
Konsultacje i badania bakteriologiczne, laboratoria naukowe, 
medyczne, badawcze, publikowanie informacji naukowych, 
Usługi doradcze dotyczące nauki, 44 Doradztwo w zakresie 
biorytmów, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Dostarczanie informacji dotyczących programowania neu-
rolingwistycznego, Masaże, Muzykoterapia w celach fizycz-
nych, psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie 
terapii relaksacyjnej, Usługi w zakresie masaży terapeutycz-
nych, Usługi związane z homeopatią, Usługi związane z natu-
ropatią, Planowanie i nadzorowanie diety, Psychodietetyka, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, Udzielanie informacji o wartości 
odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informa-
cji w zakresie biologicznych podstaw psychoterapii, Usługi 
w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie aromaterapii, 
Usługi w zakresie programowania neurolingwistycznego, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Udzielanie porad 
psychologicznych, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zioło-
lecznictwo, Usługi w zakresie medycyny alternatywnej, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi 
klinik medycznych, rehabilitacja osób po maltretowaniu, 
Usługi prowadzenia placówek rekonwalescencji i usług sana-
toriów, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi telemedyczne, 
Usługi badań krwi, Psychoneuroimmunologia, Hipnoza, Aku-
punktura, Akupresura, Doradztwo genetyczne, Usługi w za-
kresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testa-
mi genetycznymi, Usługi badawczo-rozwojowe oraz doradz-
two w zakresie cytologii, naturoterapii, medycyny naturalnej, 
medycyny wielowymiarowej, medycyny energetycznej, 
tradycyjnej medycyny chińskiej, pomoc medyczna, Usługi 
medyczne, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycz-
nych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi higieniczne i ko-
smetyczne, Usługi klinik medycznych, Ośrodki zdrowia, Usłu-
gi medycyny alternatywnej, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Opieka paliatywna, Szpitale, Placówki rekonwalescencji, Ba-
dania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, Fizjoterapia, Doradztwo w za-
kresie dietetyki odżywiania, Usługi szkoleniowe związane 
z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez 
hipnozę, Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-
-behavioral therapy - CBT), Usługi medyczne.

(210) 544659 (220) 2022 07 01
(731) KAPELA TOMASZ BIOTECHNIKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Hyal 5
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Mydła, Preparaty myjące, Preparaty do kąpieli, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Perfu-
my, Perfumowane wody toaletowe, Wody kolońskie, Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Preparaty toaletowe, Środki do higieny jamy 
ustnej, Środki odtłuszczające do czyszczenia, Detergenty 
do użytku domowego, Preparaty do prania, Preparaty za-
pachowe do pomieszczeń, Preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dodatki dietetycz-
ne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Żywność dla nie-
mowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Środki odkażające, 
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Antybakteryjne środki do mycia, Owadobójcze weterynaryj-
ne środki do mycia, Preparaty do niszczenia robactwa, Środki 
grzybobójcze, Środki owadobójcze, Środki chwastobójcze.

(210) 544661 (220) 2022 07 01
(731) KAPELA TOMASZ BIOTECHNIKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Nutrein
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Żywność dla niemowląt, Białkowe suplementy diety, Białko-
we suplementy dla zwierząt, Koktajle białkowe, Koncentrat 
białkowy, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Pasza 
lecznicza dla zwierząt, 29 Suplementy diety inne niż do ce-
lów leczniczych (ujęte w tej klasie) i zawierające substancje 
wytworzone z białka przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
Produkty białkowe i preparaty do celów żywieniowych, 
30 Mąka, Preparaty zbożowe, Produkty zbożowe, Potrawy 
na bazie mąki, 31 Pasza dla zwierząt, Białko słodowe dla zwie-
rząt [inne niż do celów medycznych], Surowe i nieprzetwo-
rzone produkty leśne, Płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, Ziarna [zboże], Nasiona [ziarna], Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, Nieprzetworzone pro-
dukty ogrodnicze, Surowe produkty ogrodnicze.

(210) 544666 (220) 2022 07 01
(731) ANKOWSKI ARTUR, Nowe Miasto Lubawskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2A

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [bu-
downictwo], Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 40 Obróbka metali.

(210) 544669 (220) 2022 07 01
(731) ZAKŁADY DROBIARSKIE KOZIEGŁOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koziegłowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECTED For You DO USMAŻENIA DO UPIECZENIA

(531) 11.03.18, 11.01.25, 13.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Mięso konserwowane, Mięso 
liofilozowane, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso mrożone, 
Podroby mięsne, Przetwory z mięsa, Konserwy, Galaretki 
mięsne, Sosy mięsne, Pulpy mięsne, Zestawy mięsne na gril-
la, Zestawy wędlin układanych, Pasztety mięsne, Pasty mię-
sne, Nadzienia mięsne, Przekąski mięsne, Mięso przetworzo-
ne gotowe do spożycia.

(210) 544679 (220) 2022 07 02
(731) KUBERA-CZAPLEWSKA NATALIA, CZAPLEWSKI 

ARTUR NATTRA LABORATORIES SPÓŁKA CYWILNA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATTRA laboratories

(531) 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki w formie olejków, Kremy nielecz-
nicze, Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Olejki do włosów, 
Kosmetyki do włosów, Szampony do włosów, Maseczki 
do włosów, Mleczka do ciała, Emulsje do ciała, Olejki do ciała, 
Balsamy do ciała, Mydła nielecznicze, Maści do celów kosme-
tycznych, 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy ziołowe, Suplementy diety dla ludzi, Suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, Preparaty dietetyczne i odżyw-
cze, Lecznicze kremy do ciała, Maści lecznicze, Kremy lecz-
nicze, Mydła lecznicze, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i poprzez Internet następujących towarów: kosmetyki 
w formie olejków, kremy nielecznicze, kremy do ciała, kremy 
do twarzy, olejki do włosów, kosmetyki do włosów, szam-
pony do włosów, maseczki do włosów, mleczka do ciała, 
emulsje do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała, mydła nie-
lecznicze, maści do celów kosmetycznych, suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy dietetyczne i odżywcze, prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, lecznicze kremy do ciała, maści 
lecznicze, kremy lecznicze, mydła lecznicze.

(210) 544683 (220) 2022 07 04
(731) TRIMO P. ŚLĘZAK, K. BŁĘDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodyczowo Sklep

(531) 08.01.15, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -).

(210) 544691 (220) 2022 07 04
(731) KING MAXWELL GRZEGORZ, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ORGANIC PRODUCT FARM FRESH

(531) 26.01.15, 26.01.18, 25.01.15, 05.03.11, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
30 Gotowe przekąski na bazie zbóż, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże.

(210) 544717 (220) 2022 07 04
(731) GMINA BRUDZEŃ DUŻY, Brudzeń Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GMINA BRUDZEŃ DUŻY MAZOWIECKA SZWAJCARIA

(531) 06.03.01, 06.03.20, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie promocji, Usługi związane 
z promocją powiatu i gminy, Promocja sprzedaży polegająca 
na udzielaniu licencji na używanie znaku towarowego pod-
miotom wytwarzającym produkty bądź świadczących usłu-
gi na terytorium gminy, Organizowanie imprez promujących 
powiat i gminę, Rozpowszechnianie materiałów promocyj-
nych opatrzonych znakiem towarowym, zwłaszcza takich, 
jak: czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, kartki pocz-
towe, widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia 
głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje i przekąski, 
zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gier, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Badania 
rynkowe, Zarządzenie w działalności gospodarczej, Usługi 
marketingowe, 37 Znakowanie i wytyczanie szlaków tury-
stycznych, Znakowanie poziome dróg, Konserwacja dróg, 
Budowa dróg, 41 Usługi organizowania imprez o charakterze 
edukacyjnym, kulturowym lub rozrywkowym, Organizowa-
nie konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturowym lub 
rozrywkowym, Organizowanie imprez sportowych, Orga-
nizowanie zawodów sportowych, Organizowanie imprez 
i wyścigów rowerowych, Organizacja turniejów szachowych, 
Organizowanie wyścigów biegowych, Usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, Usługi organizowania obozów wa-
kacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Nauczanie, 
Usługi w zakresie organizacji kursów i szkoleń, Publikowanie 

książek, Publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Usługi reporterskie, Pisanie scenariuszy, Organizo-
wanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, semi-
nariów, sympozjów, Organizowanie spotkań biznesowych, 
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji.

(210) 544719 (220) 2022 07 04
(731) BUGAŁA-URBAŃSKA JOLANTA REKLAMOBILE, 

Izabelin-Dziekanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBO ART – HOME DESIGN

(531) 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 19 Panele szklane, Panele szklane do drzwi, 
Szklane panele ścienne [niemetalowa konstrukcja], Szklane 
panele [obramowanie niemetalowe] do użytku w budow-
nictwie, Szklane panele [obramowanie niemetalowe] do bu-
downictwa, Panele szklane do okien.

(210) 544724 (220) 2022 07 04
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TADABISTER
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty i substancje farma-
ceutyczne do użytku w urologii, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

(210) 544731 (220) 2022 07 04
(731) FRIEZE KRZYSZTOF KOMINO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMINO hand made

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.

(210) 544733 (220) 2022 07 04
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD ROCK CIDER ORIGINAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.16, 05.07.13, 22.01.25

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Cydr bezalkoholo-
wy, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owo-
cowych, Napoje na bazie owoców, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Cydr.

(210) 544761 (220) 2022 07 05
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Sun

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 544762 (220) 2022 07 05
(731) FIN-HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIN hub

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące kredytów, fi-
nansów, ubezpieczeń, Wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej dla doradców kredytowych i ubezpieczeniowych, Usługi 
w zakresie ogłoszeń doradców kredytowych i ubezpiecze-
niowych, 36 Pośrednictwo w umowach kredytowych, Po-
średnictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w zakre-

sie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo finansowe w za-
kresie nieruchomości, Doradztwo kredytowe, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
Dostarczanie ratingów kredytowych, Dostarczanie informa-
cji o kredytach, w tym kredytach hipotecznych, Udostępnia-
nie informacji o kredytach, w tym kredytach hipotecznych, 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Doradztwo ubezpieczeniowe, Dostar-
czanie informacji o ubezpieczeniach, Udostępnianie infor-
macji o ubezpieczeniach za pośrednictwem strony interne-
towej, Informacje kredytowe, finansowe, ubezpieczeniowe 
dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz da-
nych, Skomputeryzowane usługi doradztwa kredytowego, 
finansowego, ubezpieczeniowego, Dostarczanie informacji 
finansowych za pomocą komputerowej bazy danych o kre-
dytach, finansach, ubezpieczeniach, Usługi porównywania 
kredytów, w tym kredytów hipotecznych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi porównywania ubezpieczeń 
za pośrednictwem strony internetowej, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej dla doradców kredytowych i ubez-
pieczeniowych.

(210) 544763 (220) 2022 07 05
(731) AMVOX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 Usługi klubów muzycznych i tanecznych, 
43 Usługi restauratorskie.

(210) 544770 (220) 2022 07 06
(731) CALLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLA

(531) 27.05.01, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 21 Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, 
Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki na kwia-
ty, Gliniane donice, 26 Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projek-
towania, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa.

(210) 544771 (220) 2022 07 06
(731) CALLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLA
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(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, 
Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki na kwia-
ty, Gliniane donice, 26 Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projek-
towania, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa.

(210) 544772 (220) 2022 07 06
(731) CALLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.14
(510), (511) 21 Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, 
Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki na kwia-
ty, Gliniane donice, 26 Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projek-
towania, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa.

(210) 544774 (220) 2022 07 06
(731) CALLA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 21 Donice ceramiczne, Donice do roślin, Doni-
ce na rośliny, Donice szklane, Donice z tworzyw sztucznych, 
Doniczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki na kwia-
ty, Gliniane donice, 26 Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projek-
towania, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa.

(210) 544805 (220) 2022 07 06
(731) WIERZBANOWSKA JANINA F.H.U. JAWO, Czulice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAN ORZECH

(531) 02.09.12, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Pasta z orzechów laskowych, Pasta z orzechów 
ziemnych, Pasta z orzechów nerkowca, Pasta z orzechów pinio-
wych, Pasta z orzechów włoskich, Pasta słonecznikowa, Pasta 
dyniowa, Pasta z pistacji, Batony spożywcze na bazie orzechów, 
Kremy orzechowe z dodatkami, 30 Pasta migdałowa, Pasta se-
zamowa, Pasta kokosowa, Batony spożywcze na bazie zbóż.

(210) 544941 (220) 2022 07 11
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG FAST
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosme-
tyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, Peelin-
gi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Maseczki 
kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielę-
gnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produk-
ty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe 
i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wy-
bielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty 
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów lecz-
niczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty zioło-
we do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny far-
maceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne 
opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wetery-
naryjne, Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Prepa-
raty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagno-
styczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże elastycz-
ne [opatrunki], Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki 
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
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(210) 545058 (220) 2022 07 12
(731) OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCO by PACO PÉREZ

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem 
pędzli do malowania), Materiały do wytwarzania pędzli, 
Sprzęt do czyszczenia, Wełna (wata stalowa), Nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowane-
go w budownictwie), Wyroby szklane do użytku domowego 
i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub 
laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne, 29 Ole-
je i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna 
kawa, Ryż, Tapioka i sago, Mąka I produkty zbożowe, Chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, cukier, miód, melasa (sy-
ropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Ziarna (jako zboża) oraz 
ziarna (jako nasiona), produkty ogrodnicze, leśne, Żywe zwie-
rzęta, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, 
Słód, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczaso-
we zakwaterowanie.

(210) 545059 (220) 2022 07 12
(731) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FEBICO
(510), (511) 5 Suplementy diety, kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rekla-
ma, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
publikowanie tekstów reklamowych sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług.

(210) 545064 (220) 2017 11 09
 (310) 2017-436 (320) 2017 06 02 (330) LI
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.08, 01.15.03, 26.13.01
(510), (511) 9 Urządzenia do ładowania cyfrowych urządzeń 
elektronicznych, Bezprzewodowe urządzenia do ładowania 
komputerów, cyfrowych urządzeń elektronicznych, telefo-
nów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych, smar-
twatch-y, komputerów przenośnych, słuchawek, etui na słu-
chawki i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Ładowarki 
bezprzewodowe, Etui do ładowania bezprzewodowego.

(210) 545068 (220) 2022 07 13
(731) KOMPLEX-TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 3 Dezodoranty do użytku osobistego, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Wyroby kosmetyczne, Preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Wody po gole-
niu, Kremy do golenia, Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, 
Mleczka i balsamy do ciała, Maseczki, Preparaty do kręcenia 
włosów, Lakiery i zmywacze do paznokci, Lotony kosmetycz-
ne, Lakiery do włosów, Olejki perfumeryjne, Pasty, proszki 
i płyny do zębów, Toniki, Żele, Odżywki, Preparaty do kąpieli, 
Kremy do pillingu, Preparaty do makijażu, Olejki eteryczne, 
Perfumy, Wyroby perfumeryjne, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, Pomadki, Szminki, Szampony, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Cienie, Pudry, Fluidy - make-up, Błyszczyki, Maskary, 
Tusze do rzęs, Dezodoranty inne niż do użytku osobistego, 
Środki dezynfekcyjne do odświeżania powietrza w pomiesz-
czeniach, Dezynfekcyjne środki do usuwania zapachu papie-
rosów w pomieszczeniach, Produkty chemii gospodarczej, 
Płyny i proszki do prania, Płyny do płukania, Płyny do mycia 
naczyń, Płyny do mycia szyb, Kosmetyki samochodowe, Pły-
ny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do bielizny, 
Środki do namaczania bielizny, Preparaty do czyszczenia, 
Krochmal, Preparaty do mycia, Mydła, Mydła w płynie, Prepa-
raty do odtłuszczania, Środki czyszczące i polerujące do par-
kietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, Preparaty 
do polerowania, Przybory toaletowe zawarte w tej klasie, 
Chusteczki odświeżające, nasączone płynami perfumowa-
nymi, 8 Sztućce, Nożyczki, Nożyce, Piły sterowane ręcznie, 
Narzędzia ręczne do ścierania, Osełki, Biała broń, Zestawy 
do golenia, Cążki do manicure, Pesety do depilacji, Zestawy 
do pedicure, Pilniki do paznokci, Pincety, Aparaty do przekłu-
wania uszu, Scyzoryki, Maszynki do strzyżenia brody, Skroba-
ki używane w gospodarstwie domowym, Krajarki do jarzyn, 
Zestawy do manicure, Maszynki do strzyżenia włosów, Ob-
cinacze paznokci, Dziadek do orzechów nie z metali szla-
chetnych, Przybory nieelektryczne do układania włosów, 
Ostrzałki ręczne, Żyletki, Sztućce jednorazowego użytku, 
21 Nieelektryczne narzędzia do gospodarstwa domowego, 
Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia, Formy do ciasta, 
Doniczki, Dozowniki mydła i papieru toaletowego, Dzbanki, 
Grzebienie, Gąbki, Materiały szczotkarskie, Sprzęt do czysz-
czenia, Wiórki stalowe, Szkło surowe lub półprzetworzone 
z wyjątkiem szkła budowlanego, Naczynia kuchenne, Garnki, 
Patelnie, Wyroby ze szkła, Fajansu, Kufle do piwa, Pojemni-
ki na lód, Miski, Miseczki, Mopy, Odkurzacze nieelektryczne, 
Rękawice do prac domowych, Wiadra, Zmiotki, Przybory to-
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aletowe zawarte w tej klasie, Kosze na śmieci, Pojemniki dla 
gospodarstwa domowego, Szczypce do cukru, 30 Aromaty 
do żywności inne niż olejki eteryczne, Pieczywo, Bułki, Chleb, 
Mąka, Cukier, Słodziki naturalne, Chipsy zbożowe, Cukierki, 
Ciasta, Ciastka, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Wyroby z cze-
kolady, Czekolada, Gofry, Galaretki w postaci słodyczy, Kasze, 
Kanapki, Kukurydza prażona, Lody, Sorbety lodowe, Desery 
lodowe, Makarony, Pizze, Preparaty zbożowe, Zapiekan-
ki, Żywność na bazie mąki, Pieczywo zamrożone, Mrożone 
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, Mrożonki zawarte 
w tej klasie, Kawa, Substytuty kawy, Herbata, Kakao, Ketchup, 
Krakersy, Majonezy, Ocet, Miód, Musztarda, Przyprawy, Ryż, 
Puddingi, Budynie, Kisiele, Muesli, Sosy sałatkowe, Paszteciki, 
Pasztety, Spaghetti, Suchary, Sól, Wyroby zbożowe, 32 Wody 
gazowane, Wody stołowe, Wody mineralne, Napoje bezal-
koholowe, Nektary, Soki owocowe i warzywne, Piwo, Esen-
cje i półprodukty do produkcji napojów, 35 Reklama osób 
trzecich a także prowadzenie interesów osób trzecich, Pro-
wadzenie agencji reklamowych, Produkcja reklam telewi-
zyjnych, radiowych, kinowych, Reprodukcja dokumentów, 
dokumentacji, Dystrybucja materiałów reklamowych, Orga-
nizowanie aukcji, pokazów, targów i wystaw o charakterze 
handlowym, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie 
negocjacji w ramach zarządzania działalnością gospodarczą, 
Świadczenie usług prowadzenia i zarządzania działalnością 
gospodarczą w ramach prokury, Usługi menedżerskie świad-
czone na rzecz podmiotów gospodarczych, Usługi badania 
rynku, Prowadzenie statystyk i księgowości, Pośrednictwo 
handlowe w zakresie kojarzenia kontrahentów, Kosztory-
sowanie, Usługi przedstawicielstwa firm zagranicznych 
na Polskę, Sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosme-
tycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców, nożyc, 
nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej 
broni, osełek, narzędzi i zestawów do manicure i pedicure, 
pił, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw domowych, 
naczyń, pojemników, przyborów toaletowych, wyrobów 
ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, na-
pojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów 
kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, sztućców, 
nożyczek, narzędzi do ścierania, zestawów do golenia, białej 
broni, osełek, pił, narzędzi i zestawów do manicure i pedicu-
re, nieelektrycznych urządzeń dla gospodarstw domowych, 
naczyń, pojemników, przyborów toaletowych, wyrobów 
ze szkła i z fajansu, artykułów żywnościowych, słodyczy, na-
pojów, soków, wód gazowanych i stołowych, piwa, Usługi 
w zakresie badania rynku, Sondaże opinii publicznej, Orga-
nizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Usługi dekoro-
wania sklepów i punków sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Re-
krutacja personelu, Sporządzanie prognoz ekonomicznych.

(210) 545074 (220) 2022 07 13
(731) BUKSA DORIAN ANFOT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dogs Shutter

(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, 
Usługi Fotograficzne, 42 Projektowanie graficzne, Wzornic-
two przemysłowe, Projektowanie materiałów drukowanych, 
Projektowanie artystyczne i użytkowe.

(210) 545077 (220) 2022 07 13
(731) QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEST

(531) 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 9 Nagrania wideo, Filmy wideo, muzyczne na-
grania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Oprogramowa-
nie do zarządzania organizacją pracy, 35 Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Planowanie w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Porady w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
[dla osób trzecich], Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi public relations, Doradztwo w zakresie 
public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public re-
lations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
handlowym w zakresie public relations, Produkcja promocyj-
nych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, 
Reklama, Reklamy radiowe i telewizyjne, Rekrutacja perso-
nelu, Wyszukiwanie miejsc pracy, Biura pośrednictwa pra-
cy, Agencje pośrednictwa pracy, Usługi biura pośrednictwa 
pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi doradcze 
pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, 
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Organizowa-
nie i prowadzenie targów pracy, Usługi biur pośrednictwa 
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi do-
tyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi 
w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodo-
wej, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności 
potrzebnych w pracy, Analiza pracy w celu określenia umie-
jętności pracownika i innych wymagań względem tego pra-
cownika, 38 Usługi transmisji wideo, Transmisja programów 
telewizyjnych, Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, 
41 Szkolenia z zakresu public relations, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Muzyczne usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie utworów mu-
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zycznych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, 
Montaż wideo, Nagrywanie taśm wideo, Produkcja filmów 
wideo, Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Produkcja 
nagrań wideo, Montaż [obróbka] taśm wideo, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Produkcja filmów na taśmach 
wideo, Usługi w zakresie nagrań wideo, Produkcja wcześniej 
nagranych filmów wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, Produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny w za-
kresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Sporządzanie programu telewizyjnego 
i radiowego, Produkcja programów telewizyjnych, Edukacja 
[nauczanie], Edukacja dorosłych, Edukacja zawodowa, Edu-
kacja językowa, Nauczanie języków obcych, Usługi w zakre-
sie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania 
języków obcych, Kursy językowe, Organizacja kursów języ-
kowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania ję-
zyków, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów języko-
wych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych 
z nauką języków, nie do pobrania, Tłumaczenia językowe, 
Tłumaczenia językowe ustne, Doradztwo zawodowe [edu-
kacja], Informacje dotyczące edukacji, Budowanie zespołu 
(edukacja), Sympozja związane z edukacją, Edukacja zawo-
dowa dla młodych ludzi, Organizowanie seminariów zwią-
zanych z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie 
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Usługi szkolenia 
zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia perso-
nelu, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkole-
nia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, Doradztwo w zakre-
sie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Usługi w zakresie 
szkolenia i kształcenia zawodowego, Szkolenia z zakresu 
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia].

(210) 545082 (220) 2022 07 13
(731) SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Sobota
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne, Doradz-
two prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne dotyczą-
ce testamentów, Usługi prawne dotyczące licencji, Doradz-
two prawne w dziedzinie opodatkowania, Rejestrowanie 
nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Monitorowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w za-
kresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane 
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi w zakre-
sie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 

prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w za-
kresie nieruchomości, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów zwią-
zanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwoka-
tów, Usługi adwokackie, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie 
sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, Obrona cywilna, Usługi w zakresie obrony 
cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze 
związane z prawami autorskimi, Udzielanie informacji w za-
kresie kwestii związanych z prawami człowieka, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami 
autorskimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, Usługi asystentów prawnych, Uwierzytel-
nianie dokumentów prawnych, Usługi radców prawnych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu 
do kwestii prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, Sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Au-
dyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, 
Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych.

(210) 545083 (220) 2022 07 13
(731) SOBOTA JACHIRA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Jachira
(510), (511) 45 Badania prawne, Usługi prawne pro bono, 
Usługi prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Mediacja [usługi prawne], 
Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne dotyczące 
testamentów, Usługi prawne dotyczące licencji, Rejestro-
wanie nazw domen [usługi prawne], Porady prawne i za-
stępstwo procesowe, Monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, Usługi doradcze związane 
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi w zakre-
sie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, Doradztwo prawne związane z transakcjami w za-
kresie nieruchomości, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane 
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi 
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów zwią-
zanych z prawami własności intelektualnej, Usługi adwoka-
tów, Usługi adwokackie, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie 
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sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w spo-
rach sądowych, Obrona cywilna, Usługi w zakresie obrony 
cywilnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze 
związane z prawami autorskimi, Udzielanie informacji w za-
kresie kwestii związanych z prawami człowieka, Doradztwo 
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami 
autorskimi, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, Usługi asystentów prawnych, Uwierzytel-
nianie dokumentów prawnych, Usługi radców prawnych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumen-
tów prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu 
do kwestii prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, 
mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, Sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Au-
dyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, 
Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony danych.

(210) 545084 (220) 2022 07 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-

HANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCF1

(531) 27.05.01, 27.07.21, 05.03.05
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Ae-
rozole czyszczące, Detergenty, Detergenty do muszli klo-
zetowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmy-
warek w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym o prze-
dłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, 
Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące 
do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mie-
szanki polerujące, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny 
do czyszczenia, Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty czyszczą-
ce do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące 
do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Pre-
paraty czyszczące do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia 
podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty do oczysz-
czania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Pre-
paraty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania zlewu, 
Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku domo-
wego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, 
Środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania kamienia, 
Substancje do szorowania, Wybielacz do użytku domowe-
go, Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet, Preparaty 
wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, 
Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące, 
Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, 
Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące 

do celów gospodarstwa domowego, Preparaty do czyszcze-
nia tkanin, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Środek zmiękcza-
jący do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy, Środki do usuwa-
nia rdzy, Środki do zmiękczania tkanin, Środki usztywniające 
i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], Środki 
wygładzające i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające 
do celów pralniczych, 5 Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, 
Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, Środki chwastobójcze, Środki grzy-
bobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakte-
riobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do użytku domo-
wego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin.

(210) 545085 (220) 2022 07 13
(731) UHANDLUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uhandluj.pl

(531) 20.05.23, 26.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi re-
klamowe i marketingowe, Usługi wynajmu powierzchni re-
klamowej, 38 Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektro-
nicznego w Internecie.

(210) 545086 (220) 2022 07 13
(731) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.02, 26.05.02, 27.05.21
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 545087 (220) 2022 07 14
(731) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 

PUM W SZCZECINIE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 

PUM w Szczecinie
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i far-
makologii, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 545088 (220) 2022 07 14
(731) EKO-STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-STAR

(531) 18.01.21, 24.17.25, 24.15.03, 24.15.15, 26.03.01, 26.03.07, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 39 Usługi wywozu odpadów, Wywóz odpadów 
[transport], Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, 
Transport odpadów, Transport i przechowywanie odpadów, 
Transport odpadów na wysypiska, Transport odpadów ska-
żonych, Usługi transportu niebezpiecznych odpadów, Usu-
wanie odpadów [transport], Wynajmowanie pojemników 
do transportu odpadów, Transport odpadów medycznych 
i odpadów specjalnych, Gromadzenie odpadów, Pozbywa-
nie się [transport] odpadów, Składowanie odpadów, Usu-
wanie odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie 
odpadów komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysło-
wych, Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie pojemników 
na materiały odpadowe, Zbiór odpadów.

(210) 545089 (220) 2022 07 13
(731) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.02, 26.05.02, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 545090 (220) 2022 07 13
(731) APM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APM BUSINESS PARK

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.05.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, 37 Usługi budow-
lane, 39 Pakowanie i składowanie towarów.

(210) 545092 (220) 2022 07 14
(731) PIECHOTA ALEKSANDRA, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) MIAUTORING
(510), (511) 41 Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji, Usługi edukacyjne dotyczące zawodu 
weterynarza, Badania edukacyjne, Tresura zwierząt, Tresura 
zwierząt na rzecz osób trzecich, Wystawy zwierząt i tresura 
zwierząt, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kon-
gresy (Organizowanie i prowadzenie -), Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Orga-
nizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowadze-
nie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympo-
zjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferen-
cji, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie multime-
dialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowa-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie tekstów, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z publikowaniem tekstów pisanych, Przekazywanie 
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Dostarczanie in-
formacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edu-
kacyjnych, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu 
dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji ar-
chiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, 
Nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie 
zarządzania wystawami zwierząt domowych, Nauczanie 
o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządza-
nia pokazami zwierząt domowych, Nauczanie pielęgnacji 
zwierząt domowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów 
szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, Organizowanie 
warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizo-
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wanie kursów wykorzystujących metody nauczania na od-
ległość, Organizowanie kursów wykorzystujących metody 
samokształcenia, Szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, 
Wystawy zwierząt, Wystawy zwierząt (Prowadzenie -), Do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradz-
two zawodowe i coaching, Informacje dotyczące kariery 
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), Prowadzenie kursów zawodo-
wych na technika weterynarii, Publikowanie tekstów i ob-
razów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 Dostarczanie 
informacji weterynaryjnych, Usługi weterynaryjne i rolnicze, 
Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi 
w zakresie obsługi wypadków z udziałem dzikich zwierząt, 
Usługi szpitali dla zwierząt domowych, Usługi informacyjne 
dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, 
Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów 
farmaceutycznych, Usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami domowymi, Udzielanie informacji na temat hodowli 
zwierząt, Udzielanie informacji dotyczących usług wete-
rynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług 
weterynaryjnych, Masaż dla psów, Dostarczanie informacji 
z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Doradztwo dotyczące żywienia zwie-
rząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne 
zwierząt, Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne -), Opieka nad 
zwierzętami, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usłu-
gi doradcze, Usługi informacji weterynaryjnej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Terapia z udziałem zwierząt 
[zooterapia], Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Hi-
giena i pielęgnacja urody zwierząt, Ochrona zdrowia, Usługi 
kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla kotów, Usłu-
gi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi salonów piękności dla 
zwierząt domowych, Usługi ustalania racji żywieniowych dla 
zwierząt, Usługi konsultacyjne z zakresu pomocy behawio-
ralnej na rzecz zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt domowych, Pielęgnacja urody zwierząt.

(210) 545093 (220) 2022 07 13
(731) XANTUS TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Filmy rysunkowe animowane, oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, 35 Reklamy telewi-
zyjne, produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 Tworzenie 
gier wideo i komputerowych.

(210) 545094 (220) 2022 07 14
(731) BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowny)

(540) RKO
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji i konserwacji obu-
wia i wyrobów skórzanych, Pasty i woski do obuwia i wyro-
bów skórzanych, Kosmetyki, perfumy i lakiery do paznokci, 
Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Wody perfumowane, 
18 Wyroby skórzane i z imitacji skóry, w tym skóry wegańskiej 
mianowicie: teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, 
portmonetki kosmetyczne, kufry, torby, torebki, plecaki, wa-
lizki, aktówki, torby na zakupy, saszetki, aktówki, futra, paraso-
le, torebki na biodra [nerki], torby na pas i na biodra [nerki], 
25 Obuwie i części składowe obuwia: poduszki pod pięty, 
wkładki do butów, podszewki do obuwia, Obuwie damskie, 
męskie, dziecięce, Obuwie wizytowe, sportowe i plażowe, 
Odzież damska, męska i dziecięca, Odzież skórzana, Odzież 
sportowa, Bielizna, Nakrycia głowy: czapki, kapelusze, berety, 
opaski, Odzież futrzana, Paski, Szale, Szaliki, Skarpetki, Stroje 
plażowe i kąpielowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
online, związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym online, związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej, w tym online, w związku z obuwiem 
i częściami składowymi obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym online, w związku z obuwiem i częściami składowymi 
obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, w związ-
ku z torbami i akcesoriami ze skóry i z imitacji z skóry, w tym 
ze skóry wegańskiej, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym online, 
w związku z torbami i akcesoriami ze skóry i z imitacji z skó-
ry, w tym ze skóry wegańskiej, Usługi sprzedaży detalicznej, 
w tym online, w związku z artykułami kosmetycznymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej, w tym online, w związku z artykułami 
kosmetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, 
związane ze sprzedażą odzieży damskiej, męskiej i dziecię-
cej, odzieży skórzanej, odzieży futrzanej, odzieży sportowej, 
bielizny, futer, nakryć głowy: czapek, kapeluszy, beretów, opa-
sek, strojów plażowych i kąpielowych, pasków, szali, szalików, 
skarpetek, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym online, związane 
ze sprzedażą odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, odzieży 
skórzanej, odzieży futrzanej, odzieży sportowej, bielizny, futer, 
nakryć głowy: czapek, kapeluszy, beretów, opasek, strojów 
plażowych i kąpielowych, pasków, szali, szalików, skarpetek, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, w związku z obu-
wiem damskim, męskim, dziecięcym, obuwiem wizytowym, 
sportowym i plażowym, poduszkami pod pięty, wkładkami 
do butów, podszewkami do obuwia, Usługi sprzedaży hurto-
wej, w tym online, w związku z obuwiem damskim, męskim, 
dziecięcym, obuwiem wizytowym, sportowym i plażowym, 
poduszkami pod pięty, wkładkami do butów, podszewka-
mi do obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, 
w związku z teczkami, etui, portfelami, portmonetkami, wizy-
townikami, portmonetkami kosmetycznymi, kuframi, torbami, 
torebkami, plecakami, walizkami, aktówkami, torbami na za-
kupy, saszetkami, aktówkami, parasolami, torebkami na bio-
dra [nerkami], torebkami na pas i na biodra [nerkami], Usługi 
sprzedaży hurtowej, w tym online, w związku z teczkami, etui, 
portfelami, portmonetkami, wizytownikami, portmonetkami 
kosmetycznymi, kuframi, torbami, torebkami, plecakami, wa-
lizkami, aktówkami, torbami na zakupy, saszetkami, aktówkami, 
parasolami, torebkami na biodra [nerkami], torebkami na pas 
i na biodra [nerkami], Usługi sprzedaży detalicznej, w tym on-
line, w związku z kosmetykami, perfumami, lakierami do pa-
znokci, wodami perfumowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym online, w związku z kosmetykami, perfumami, lakiera-
mi do paznokci, wodami perfumowanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej, w tym online, w zakresie dyfuzorów z patyczkami 
zapachowymi, dyfuzorów do olejków zapachowych, inne niż 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dyfuzorów do olejków 
zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Usługi sprzedaży 
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hurtowej, w tym online, w zakresie dyfuzorów z patyczkami 
zapachowymi, dyfuzorów do olejków zapachowych, inne niż 
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dyfuzorów do olejków 
zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Dostarczanie in-
formacji biznesowych i handlowych online, Usługi w zakresie 
programów lojalnościowych, Obsługa programów lojalno-
ściowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Admini-
strowanie programami lojalnościowymi konsumenta, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych.

(210) 545096 (220) 2022 07 14
(731) PIECHOTA ALEKSANDRA, Wschowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANNA Z KOTEM

(531) 27.05.01, 03.01.24, 26.01.03, 26.03.04, 24.13.09
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zawodu we-
terynarza, Badania edukacyjne, Tresura zwierząt, Tresura 
zwierząt na rzecz osób trzecich, Wystawy zwierząt i tresura 
zwierząt, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych 
dla dorosłych, Organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie za-
jęć, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsz-
tatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych online, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów 
pisanych, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elek-
tronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tek-
stów, informacji audio i/lub wideo, Nauczanie o opiece nad 
zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania wystawami 
zwierząt domowych, Nauczanie o opiece nad zwierzęta-
mi domowymi w zakresie zarządzania pokazami zwierząt 
domowych, Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkolenio-
wych w instytutach dydaktycznych, Organizowanie warsz-
tatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycz-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów 

drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, Publikowanie materiałów na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach danych, Szkoły posłuszeństwa 
do tresury zwierząt, Wystawy zwierząt, Prowadzenie wystaw 
zwierząt, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edu-
kacja], Doradztwo zawodowe i coaching, Informacje doty-
czące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Prowadzenie kur-
sów zawodowych na technika weterynarii, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 44 Zabiegi pielęgna-
cyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, 
Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Opieka nad zwierzętami, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne, Tera-
pia z udziałem zwierząt [zooterapia], Doradztwo dotyczące 
żywienia zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, 
Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Dostarczanie informa-
cji weterynaryjnych, Masaż dla psów, Ochrona zdrowia, Pie-
lęgnacja urody zwierząt, Udzielanie informacji na temat ho-
dowli zwierząt, Usługi informacji weterynaryjnej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Usługi kosmetyczne dla kotów, 
Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla zwie-
rząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usłu-
gi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, Weterynaryjne 
usługi doradcze, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi infor-
macyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceu-
tycznych, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego 
przemysłu farmaceutycznego, Udzielanie informacji doty-
czących usług weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, Usługi konsultacyjne z za-
kresu pomocy behawioralnej na rzecz zwierząt.

(210) 545098 (220) 2022 06 08
(731) EVIP CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REALVEST EQUITY FUND

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne hotelami, za-
rządzanie biznesowe hotelami, dostarczanie informacji po-
równawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, zarządza-
nie hotelami, zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób 
trzecich, analiza danych biznesowych, analiza marketingo-
wa nieruchomości, analiza rynku, doradztwo biznesowe, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo związane z zarządzaniem, 36 Zarządzenie nieru-
chomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
doradztwo usługi i zarządzanie w sprawach inwestycyjnych, 
administrowanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, do-
radztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo 
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwe-
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stowaniem w infrastrukturę, doradztwo finansowe związane 
z inwestowanie w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, doradztwo w dziedzinie inwestycji 
mieszkaniowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieru-
chomości, finansowe zarządzanie z dziedziny nieruchomo-
ści, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, inwestycje majątkowe (nieruchomości), 
organizowanie najmu nieruchomości, usługi doradztwa in-
westycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi inwestowa-
nia w nieruchomości komercyjne, usługi konsultacyjne doty-
czące nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nie-
ruchomości, usługi zarządzania nieruchomością nierucho-
mościami, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, ad-
ministrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, analiza inwestycyjna, anali-
zy finansowo ekonomiczne, analizy w zakresie inwestycji, 
crowdfunding, doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
dzierżawa biur/budynków/domów, nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, 37 Budowa bloków mieszkalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków wielorodzinnych, remont nieruchomości, budo-
wanie nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości 
komercyjnych, budowa domów, budowa nieruchomości, 
budownictwo mieszkaniowe, budowa biur, budowa bu-
dynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych 
i przemysłowych, budowa budynków na zakwaterowanie 
wakacyjnych, budowa domów, budowa domów na zamó-
wienie, budowa elektrowni wiatrowych, budowa galerii, 
budowa kompleksów biznesowych, budowa obiektów wy-
poczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, 
budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie 
domów, budowanie nieruchomości, budownictwo komer-
cyjne, konsultacje budowlane, usługi doradcze w zakresie 
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, 41 Organizowanie i prowadzenie kongresów konferen-
cji, seminariów i zjazdów, wystaw i targów naukowych i/lub 
kulturalnych, organizacja specjalistyczna szkoleń, publikacje 
multimedialne internetowe, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 Planowanie budowy nieruchomo-
ści, projekty, ekspertyzy techniczno-technologiczne, do-
radztwo ekologiczne.

(210) 545099 (220) 2022 07 14
(731) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 05.03.15
(510), (511) 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 545101 (220) 2022 07 14
(731) BOGOWICZ WOJCIECH KEEPCARD, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEISNER

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, 25 Szelki, Rękawiczki.

(210) 545103 (220) 2022 07 14
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS ‚POLONIA’ WILNO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.02, 24.09.05, 26.04.04
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych.

(210) 545104 (220) 2022 07 14
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazyn1911.pl Internetowy Magazyn Kibiców 

Polonii Warszawa

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03, 26.11.02
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne.

(210) 545105 (220) 2022 07 14
(731) STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) To nie ze mną
(510), (511) 38 Transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie programów w telewizji, Transmisja satelitarna, Transmi-
sja wideo na żądanie, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych 
sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, 
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
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informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyła-
nie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komu-
nikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawa-
nia bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja pli-
ków cyfrowych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usłu-
gi dostępu do internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunika-
cyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz internetu, Usługi poczty elektronicznej, 
Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, 
Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośred-
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie poło-
żenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 41 Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym, plenerowym, Organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez rozryw-
kowych, Wydawanie publikacji multimedialnych i interneto-
wych, Usługi wydawnicze, Usługi produkcji filmów, Usługi na-
grywania i produkcji audio, Montaż programów telewizyjnych.

(210) 545106 (220) 2022 07 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasiona Kujawskie

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona roślin, Na-
siona surowe, Nasiona nieprzetworzone, Nasiona do upraw, 
Nasiona dla rolnictwa, Nieprzetworzone nasiona do użytku 
rolniczego, Ziarno siewne, Ziarna rolnicze do siewu, Ziarna 

naturalne, Zboże nieprzetworzone, Zboże w ziarnach nieprze-
tworzone, Nasiona pszenicy, Jęczmień, Nasiona żyta, Nasiona 
rzepaku, Nasiona pszenżyta, Nasiona kukurydzy, 35 Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa następujących towarów: nasiona, na-
siona do siewu, nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona nie-
przetworzone, nasiona do upraw, nasiona dla rolnictwa, nie-
przetworzone nasiona do użytku rolniczego, ziarno siewne, 
ziarna rolnicze do siewu, ziarna naturalne, zboże nieprzetwo-
rzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, nasiona pszenicy, 
jęczmień, nasiona żyta, nasiona rzepaku, nasiona pszenżyta, 
nasiona kukurydzy.

(210) 545108 (220) 2022 07 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) BIOKURATOR
(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 rol-
nicze, 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, Organiczne 
proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze do gleby, 
Preparaty do odżywiania gleby, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatniania 
gleby do celów rolniczych.

(210) 545109 (220) 2022 07 14
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) Fundamental
(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 rol-
nicze, 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, Organiczne 
proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze do gleby, 
Preparaty do odżywiania gleby, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatniania 
gleby do celów rolniczych.

(210) 545110 (220) 2022 07 14
(731) FRANIAK JOANNA, Rudka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doktor Miłość



86 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju du-
chowego, Trening rozwoju osobistego, Udostępnianie treści 
audio online nie do pobrania, Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Publikowanie multimediów, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Usługi 
pisania blogów, 44 Psychoterapia holistyczna, Usługi tera-
peutyczne, 45 Doradztwo dotyczące kierunku duchowego 
rozwoju, Doradztwo duchowe, Doradztwo w zakresie relacji 
osobistych, Mentorstwo [duchowe], Wsparcie w żałobie.

(210) 545117 (220) 2022 07 14
(731) ACEITES DEL SUR - COOSUR, S.A., Vilches, ES
(540) (znak słowny)
(540) Casa de Aceites del Sur
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Oliwki konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko, ser, masło, jogurt 
i inne produkty mleczne.

(210) 545119 (220) 2022 07 14
(731) DIETBOX KRZYSZTOF WOJDAT, KRYSTYNA WOJDAT 

SPÓŁKA JAWNA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIET BOX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.15, 25.01.13, 26.04.01, 
26.04.15, 26.04.18

(510), (511) 43 Usługi kateringowe, 44 Doradztwo dietetycz-
ne, Planowanie i nadzorowanie diety.

(210) 545137 (220) 2022 07 14
(731) VERSUS STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Myszki komputerowe, Podkładki pod mysz-
ki, Klawiatury komputerowe, Klawiatury bezprzewodowe, 
Słuchawki, Słuchawki muzyczne, Słuchawki douszne, Słu-
chawki dokanałowe, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki 

[zakładane na głowę], Słuchawki do smartfonów, Słuchawki 
douszne do smartfonów, Słuchawki do gier z wirtualną rze-
czywistością, Komputerowe oprogramowanie do celów roz-
rywkowych, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Komputerowe oprogramowanie graficzne, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe gier wideo, Pobieralne gry komputerowe, Kompute-
rowe gry losowe, 21 Kubki, Kubki szklane, Kubki podróżne, 
Kubki termiczne, Kubki gliniane, Kubki ceramiczne, Kubki 
plastikowe, Kubki porcelanowe, Kubki z porcelany, Kubki 
do kawy, Kubki wykonane z porcelany, Kubki wykonane z ce-
ramiki, Kubki z gliny garncarskiej, Kubki z chińskiej porcelany, 
25 Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy dre-
sowe, Kurtki bluzy, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Pod-
koszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki dla siatkarzy, Funkcjonal-
ne koszulki termoaktywne, Koszulki polo z dzianiny, Koszul-
ki z krótkim rękawem, Koszulki do futbolu amerykańskiego, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, 
Koszulki do gry w rugby, Czapki z daszkiem, Czapki bejsbo-
lówki, Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki bez dasz-
ków, Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Bandany, 
Bandany na szyję, Czapki baseballowe, Czapki dziane, Czapki 
futrzane, Kominiarki, Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, 
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski prze-
ciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Termo-
aktywne nakrycia głowy.

(210) 545139 (220) 2022 07 14
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK PHARMA A+D+E+K care

(531) 11.03.99, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszcz-
kom, Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fito-
kosmetyki, Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje 
kosmetyczne, Spraye do ciała, Spraye do włosów, Spraye 
do skóry twarzy, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosme-
tyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetyczne-
go, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, Kosme-
tyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, 
Środki upiększające jako kosmetyki, Środki perfumeryjne, 
Środki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielę-
gnacji włosów, Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji 
skóry głowy nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki 
ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki 
do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do celów me-
dycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, 
Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki do czyszczenia 
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zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty toaletowe, Pre-
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Bawełna do celów kosmetycznych, 5 Maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, Środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higie-
nie osobistej, Lotiony do użytku medycznego, Preparaty 
przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub we-
terynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, Środ-
ki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Preparaty do dezynfekcji skóry, Chusteczki dezynfekujące, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 545144 (220) 2022 07 15
(731) Alphafarm DOO, Skopje, MK
(540) (znak słowny)
(540) MT PHARMA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościo-
we, Suplementy ziołowe, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty chemiczno-farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Pre-
paraty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Lecznicze wyciągi 
ziołowe do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Preparaty 
medyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i po-
przez Internet następujących towarów: suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
zioła lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, leki ziołowe, leki dla lu-
dzi, preparaty medyczne, substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do badania 
krwi do celów medycznych, odczynniki chemiczne do ce-
lów medycznych, preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
instrumenty medyczne, medyczne przyrządy diagnostycz-
ne, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne fartuchy 
izolacyjne, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy 
do analizy medycznej, przyrządy medyczne do przeci-
nania tkanek, rękawice gumowe do użytku medycznego, 
przyrządy diagnostyczne do użytku medycznego, fartuchy 
ochronne do użytku medycznego, przyrządy medyczne 
do zastosowania w ciałach ludzkich, sprzęt i instrumenty 
chirurgiczne do użytku medycznego, 42 Analityczne usługi 
laboratoryjne, Testowanie środków farmaceutycznych, Ba-
dania kliniczne, Badania laboratoryjne, Medyczne usługi la-
boratoryjne, Badania w zakresie medycyny, Laboratoria me-
dyczne, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane 
komputerowo, 44 Usługi medyczne, Badania medyczne, 
Konsultacje medyczne, Usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne.

(210) 545145 (220) 2022 07 15
(731) Alphafarm DOO, Skopje, MK
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MT Pharma

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy ziołowe, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty chemiczno-farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Lecznicze wyciągi zioło-
we do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Preparaty medyczne, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Inter-
net następujących towarów: suplementy diety, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, preparaty farmaceu-
tyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, zioła leczni-
cze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, lecznicze 
wyciągi ziołowe do celów medycznych, farmaceutyki i natu-
ralne środki lecznicze, leki ziołowe, leki dla ludzi, preparaty 
medyczne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do badania krwi do celów me-
dycznych, odczynniki chemiczne do celów medycznych, 
preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, wyro-
by chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty che-
miczne do celów farmaceutycznych, instrumenty medycz-
ne, medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne aparaty 
ortopedyczne, medyczne fartuchy izolacyjne, urządzenia 
i instrumenty medyczne, przyrządy do analizy medycznej, 
przyrządy medyczne do przecinania tkanek, rękawice gu-
mowe do użytku medycznego, przyrządy diagnostyczne 
do użytku medycznego, fartuchy ochronne do użytku me-
dycznego, przyrządy medyczne do zastosowania w ciałach 
ludzkich, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku me-
dycznego, 42 Analityczne usługi laboratoryjne, Testowanie 
środków farmaceutycznych, Badania kliniczne, Badania la-
boratoryjne, Medyczne usługi laboratoryjne, Badania w za-
kresie medycyny, Laboratoria medyczne, Usługi testowania 
diagnostycznego wspomagane komputerowo, 44 Usługi 
medyczne, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usłu-
gi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczo-
ne przez laboratorium medyczne, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne.

(210) 545147 (220) 2022 07 15
(731) Sofbey SA, Chiasso, CH
(540) (znak słowny)
(540) TUBERPOWER
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Kompost, obornik, nawozy, Prepa-
raty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.

(210) 545157 (220) 2022 07 14
(731) FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ 

DALEJ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) PODAJ DALEJ
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organi-
zacja zbiórek, Organizacja zbiórki, Organizacja zbiórek chary-
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tatywnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Zbiórka funduszy dobro-
czynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastro-
fom, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fundu-
szy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, Inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, 
Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne 
dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem 
organizowania i prowadzenia gal, Pomoc finansowa, Pomoc 
w zakresie wynajęcia mieszkania, Pomoc w zakresie stałego 
zakwaterowania, Zapewnienie stałego zakwaterowania, 
41 Prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, 
Zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, Organizo-
wanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Akre-
dytacja kompetencji zawodowych, Zajęcia sportowe, Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia spor-
towe i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizo-
wanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, 
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Edukacja, Edukacja prawna, Edu-
kacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja sportowa, 
Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne, Badania edukacyj-
ne, Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi edu-
kacji medycznej, Informacja o edukacji, Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szko-
lenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Usłu-
gi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Na-
uczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Instruktaż w zakre-
sie pielęgnacji ciała, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyj-
nych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
Akredytacja usług edukacyjnych, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów eduka-
cyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organi-
zowanie gier edukacyjnych, Wyznaczanie standardów edu-
kacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edu-
kacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi infor-
macyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji doty-
czących edukacji, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Sympo-
zja związane z edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
edukacji dla dorosłych, Organizowanie konferencji dotyczą-

cych edukacji, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, Publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogo-
wego, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Usługi w zakre-
sie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przy-
gotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Opra-
cowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Prowadzenie edu-
kacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
edukacji i szkoleń, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla 
młodzieży z zakresu piłki nożnej, Usługi rozrywkowe dla dzie-
ci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi dziecięcych placów 
zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności umysłowej dzieci, Mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Kształcenie ru-
chowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne 
dla dzieci w postaci grup zabaw, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Udostępnianie obszarów re-
kreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Świadczenie 
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach 
pozalekcyjnych, Organizacja szkoleń, Rozrywka teatralna, 
Usługi teatralne, Przedstawienia teatralne, Zapewnianie gier, 
Organizacja gier, Organizowanie gier, Konkursy muzyczne, 
Organizowanie konkursów, Organizacja konkursów tanecz-
nych, Produkcja konkursów sportowych, Organizowanie 
konkursów artystycznych, Usługi szkoleniowe lub edukacyj-
ne w dziedzinie life coachingu, Coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], Organizowanie wycieczek w ce-
lach rozrywkowych, Szkolenia w zakresie medycyny, Szkole-
nia w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, Szkolenia 
z zakresu paralotniarstwa, Szkolenia szybowcowe, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 44 Fizjoterapia, 
Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Reha-
bilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilita-
cja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapew-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udo-
stępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świad-
czone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia 
leczenia i oceny jego efektywności, Porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, Udostępnianie zwierząt towarzy-
szących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełno-
sprawności intelektualnej, Doradztwo medyczne w zakresie 
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toa-
letowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, bal-
koników do chodzenia i łóżek, Badanie słuchu, Badania prze-
siewowe, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, 
Usługi opieki medycznej, Domowa opieka pielęgniarska, 
Medyczna opieka pielęgniarska, Usługi opieki zdrowotnej, 
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Usługi domowej opieki zdrowotnej, Zapewnianie tymczaso-
wej opieki zastępczej, Usługi szpitalnych domów opieki, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka zdrowotna związana 
z hydroterapią, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowot-
nej, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Świadczenie usług 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi leczenia medycznego 
świadczone przez domy opieki, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Świadczenie usług z zakresu opieki 
zdrowotnej w domach, Usługi opieki wyręczającej w postaci 
domowej pomocy pielęgniarskiej, Opieka medyczna i anali-
zy związane z leczeniem pacjenta, Usługi opieki dziennej 
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Dopasowy-
wanie protez, Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowy-
wanie przyrządów protetycznych, Kliniki, Kliniki medyczne, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Organi-
zowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, Poradnic-
two medyczne, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, Usługi doradcze związane z usługami me-
dycznymi, Usługi lekarskie, Usługi medyczne w zakresie pie-
lęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludz-
kiego, Usługi w zakresie badań lekarskich, Dopasowywanie 
urządzeń ortopedycznych, Dopasowanie urządzeń i apara-
tów ortopedycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów 
ortopedycznych, Terapia mowy, Usługi terapeutyczne, Za-
biegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie terapii zaję-
ciowej, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Masaż 
i masaż terapeutyczny shiatsu, Oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, Opieka zdrowotna w zakresie terapii re-
laksacyjnej, Wynajem sprzętu do celów medycznych.

(210) 545158 (220) 2022 07 14
(731) FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ 

DALEJ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podaj Dalej FUNDACJA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organi-
zacja zbiórek, Organizacja zbiórki, Organizacja zbiórek chary-
tatywnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizacja 
zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Zbiórka funduszy dobro-
czynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastro-

fom, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fundu-
szy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, Inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, 
Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatyw-
nych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne 
dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem 
organizowania i prowadzenia gal, Pomoc finansowa, Pomoc 
w zakresie wynajęcia mieszkania, Pomoc w zakresie stałego 
zakwaterowania, Zapewnienie stałego zakwaterowania, 
41 Prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, 
Zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, Organizo-
wanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Akre-
dytacja kompetencji zawodowych, Zajęcia sportowe, Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia spor-
towe i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach relaksacyjnych, Organizo-
wanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, 
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Edukacja, Edukacja prawna, Edu-
kacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja sportowa, 
Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne, Badania edukacyj-
ne, Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi edu-
kacji medycznej, Informacja o edukacji, Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szko-
lenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Usłu-
gi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Na-
uczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Instruktaż w zakre-
sie pielęgnacji ciała, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyj-
nych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
Akredytacja usług edukacyjnych, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów eduka-
cyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji edukacyjnych, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organi-
zowanie gier edukacyjnych, Wyznaczanie standardów edu-
kacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edu-
kacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi infor-
macyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji doty-
czących edukacji, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Sympo-
zja związane z edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
edukacji dla dorosłych, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych edukacji, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, Publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogo-
wego, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Organizowanie konkursów [edukacja 
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lub rozrywka], Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Usługi w zakre-
sie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przy-
gotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Opra-
cowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Prowadzenie edu-
kacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
edukacji i szkoleń, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla 
młodzieży z zakresu piłki nożnej, Usługi rozrywkowe dla dzie-
ci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi dziecięcych placów 
zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności umysłowej dzieci, Mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Kształcenie ru-
chowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne 
dla dzieci w postaci grup zabaw, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Udostępnianie obszarów re-
kreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Świadczenie 
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach 
pozalekcyjnych, Organizacja szkoleń, Rozrywka teatralna, 
Usługi teatralne, Przedstawienia teatralne, Zapewnianie gier, 
Organizacja gier, Organizowanie gier, Konkursy muzyczne, 
Organizowanie konkursów, Organizacja konkursów tanecz-
nych, Produkcja konkursów sportowych, Organizowanie 
konkursów artystycznych, Usługi szkoleniowe lub edukacyj-
ne w dziedzinie life coachingu, Coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], Organizowanie wycieczek w ce-
lach rozrywkowych, Szkolenia w zakresie medycyny, Szkole-
nia w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, Szkolenia 
z zakresu paralotniarstwa, Szkolenia szybowcowe, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 44 Fizjoterapia, 
Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Reha-
bilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilita-
cja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapew-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udo-
stępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świad-
czone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia 
leczenia i oceny jego efektywności, Porady medyczne dla 
osób niepełnosprawnych, Udostępnianie zwierząt towarzy-
szących osobom z niepełnosprawnościami, Usługi w zakre-
sie badań przesiewowych pod kątem wykrycia niepełno-
sprawności intelektualnej, Doradztwo medyczne w zakresie 
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toa-
letowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, bal-
koników do chodzenia i łóżek, Badanie słuchu, Badania prze-
siewowe, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, 
Usługi opieki medycznej, Domowa opieka pielęgniarska, 
Medyczna opieka pielęgniarska, Usługi opieki zdrowotnej, 
Usługi domowej opieki zdrowotnej, Zapewnianie tymczaso-
wej opieki zastępczej, Usługi szpitalnych domów opieki, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka zdrowotna związana 
z hydroterapią, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowot-
nej, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 

doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Świadczenie usług 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi leczenia medycznego 
świadczone przez domy opieki, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, Udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Świadczenie usług z zakresu opieki 
zdrowotnej w domach, Usługi opieki wyręczającej w postaci 
domowej pomocy pielęgniarskiej, Opieka medyczna i anali-
zy związane z leczeniem pacjenta, Usługi opieki dziennej 
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Dopasowy-
wanie protez, Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowy-
wanie przyrządów protetycznych, Kliniki, Kliniki medyczne, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Organi-
zowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, Poradnic-
two medyczne, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, Usługi doradcze związane z usługami me-
dycznymi, Usługi lekarskie, Usługi medyczne w zakresie pie-
lęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludz-
kiego, Usługi w zakresie badań lekarskich, Dopasowywanie 
urządzeń ortopedycznych, Dopasowanie urządzeń i apara-
tów ortopedycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów 
ortopedycznych, Terapia mowy, Usługi terapeutyczne, Za-
biegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie terapii zaję-
ciowej, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Masaż 
i masaż terapeutyczny shiatsu, Oferowanie terapii laserowej 
do leczenia chorób, Opieka zdrowotna w zakresie terapii re-
laksacyjnej, Wynajem sprzętu do celów medycznych.

(210) 545161 (220) 2022 07 14
(731) V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA, Wielkawieś
(540) (znak słowny)
(540) KING
(510), (511) 3 Preparaty do odbarwiania, Preparaty do pra-
nia, Preparaty do prania chemicznego, Preparaty do wywa-
biania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego.

(210) 545163 (220) 2022 07 15
(731) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polenergia Kogeneracja

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Wynajem samochodów na wodór, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Magazynowanie gazu, Maga-
zynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bezpieczne-
go magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Do-
stawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, 
Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem prze-
wodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw 
domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia 
budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dys-
trybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopa-



Nr  ZT33/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 91

trzenie w energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej za po-
średnictwem kabli, Udostępnianie informacji związanych 
z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane 
z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, 
Usługi w zakresie transportu, usługi składowania towarów, 
Dostawa towarów, Logistyka transportu, usługi transportu 
towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą po-
wietrzną, dostawa paliwa.

(210) 545164 (220) 2022 07 15
(731) ZBROIŃSKA KATARZYNA, Gubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by Kate Zett

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ko-
smetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosme-
tykami, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego.

(210) 545166 (220) 2022 07 14
(731) V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA, Wielkawieś
(540) (znak słowny)
(540) QUEEN
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Mydła, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Szampony, Zesta-
wy kosmetyków, Zmywacze do paznokci.

(210) 545167 (220) 2022 07 15
(731) IMAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.03, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Krzesła, Stoły, Biurka, Stoliki, Szafy, 
Sofy, Ławy [meble], Fotele, Krzesła biurowe, Fotele biurowe, 
Komody, Narożniki [meble], Kanapy, Kanapo-tapczany, Sofy 
rozkładane, Łóżka, Meble kuchenne, Meble kuchenne do za-
budowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble łazienkowe, 
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu.

(210) 545168 (220) 2022 07 15
(731) LUCRUM GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Dinozaur w opałach
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 545173 (220) 2022 07 15
(731) DASMOTORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DasMotors
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 37 Naprawy i kon-
serwacja samochodów, Usługi warsztatów samochodowych 
w zakresie konserwacji pojazdów, 39 Wynajem samocho-
dów, Transport samochodowy, Parkowanie samochodów, 
Wypożyczanie środków transportu.

(210) 545179 (220) 2022 07 15
(731) INFINITY BLISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTTOMANIA
(510), (511) 35 Publikowanie tekstów reklamowych, Pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produkta-
mi kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Promocyjne usługi handlo-
we, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu 
elektronicznego, Wydawanie ulotek reklamowych, Usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem inter-
netu, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Doradztwo i konsul-
tacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe usługi 
doradcze dotyczące franchisingu, Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji, oraz sieci inter-
net olejków esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, 
preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
artykułów spożywczych pochodzących z Turcji i krajów 
arabskich, wyrobów jubilerskich, wyrobów biżuteryjnych, 
biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii srebrnej, biżu-
terii złotej, biżuterii z kamieniami, pochodzących z Turcji 
i krajów arabskich akcesoriów do kawy i herbaty, apaszek, 
szali, poszewek, puf orientalnych, obuwia orientalnego, 
torebek, saszetek, plecaków, wyrobów skórzanych, lamp 
mozaikowych z Turcji, kinkietów mozaikowych, breloczków 
i zawieszek, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednic-
twem radia, telewizji, oraz sieci internet przyborów kosme-
tycznych do higieny i pielęgnacji urody, perfum arabskich, 
perfum z Dubaju, perfum w olejku, kadzideł arabskich, 
zestawów kosmetycznych, zestawów zapachowych, anty-
perspirantów, przyborów toaletowych, olejów eterycznych, 
balsamów do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwia-
towych, cytrynowych olejków eterycznych, dezodorantów 
dla ludzi i zwierząt, drewna zapachowego, dyfuzorów z pa-
tyczkami zapachowymi, ekstraktów kwiatowych (perfumy), 
ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, esencji ba-
dianowych, esencji mięty, esencji eterycznych, jonony (wy-
roby perfumeryjne), kadzidełek, kadzidełek na patyczkach, 
kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kremów 
kosmetycznych, mydeł, olejków bergamotowych, olejków 
golteriowych, olejków jaśminowych, olejków lawendo-
wych, olejków migdałowych, olejków różanych, olejków 
do celów kosmetycznych, olejków do perfum i zapachów, 
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olejków eterycznych, olejków eterycznych z drzewa cedro-
wego, olejków toaletowych, pałeczek zapachowych, piżma 
(wyroby perfumeryjne), preparatów do kąpieli (nieleczni-
cze), preparatów do odymiania (perfumy), preparatów ko-
smetycznych do kąpieli, preparatów toaletowych, produk-
tów perfumeryjnych, środków odświeżających powietrze 
(zapachowe), terpeny (olejki eteryczne), wody kolońskiej, 
wody lawendowej, wody perfumowanej, Sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji, oraz 
sieci internet świec zapachowych, świec perfumowanych, 
świec, świec stołowych, świec okolicznościowych, świec 
pływających, zapachowych świec aromaterapeutycznych, 
świec pochłaniających dym, świec o kształtach owoców, 
świec o zapachu piżma, świec do lampek nocnych, świec 
i knotów do oświetlenia, świec zawierających środki do od-
straszania owadów, świec i knotów do świec w celu oświe-
tlenia, aparatury do aromatyzowania powietrza, aplikato-
rów do kosmetyków, atomizerów do perfum, dozowników 
do kosmetyków, dozowników do mydła w płynie, dozowni-
ków do produktów do mycia ciała, etui na pałeczki, flakonów 
na perfumy, fiolek szklanych, gąbek do ciała, gąbek do ką-
pieli, gąbek do makijażu, grzebieni, kadzielnic, kosmetyczek 
na przybory toaletowe, mydelniczek, myjek do peelingu 
ciała, myjek złuszczających do skóry, pędzelków do makija-
żu, podgrzewaczy na świeczki, przyborów kosmetycznych, 
rozpylaczy do perfum, szczoteczek do oczyszczania skóry, 
szczotek do mycia, szczotek do włosów, szczotek kąpielo-
wych, uchwytów na kadzidełka, uchwytów na kosmetyki, 
kominków zapachowych.

(210) 545203 (220) 2022 07 18
(731) MIZIO MAGDALENA NARZĘDZIOWNIA, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NARZĘDZIOWNIA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie sprzedażą, Dystrybucja 
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], 
Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej 
dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Infor-
macje na temat sprzedaży produktów, Negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Promo-
wanie działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów in-
ternetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Udzielanie informacji 
handlowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowe-
go w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 

transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz promowania sprzedaży.

(210) 545227 (220) 2022 07 18
(731) SHYNKARENKO MARYNA, Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASER ESTETICS LASER STUDIO

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi laserowego usuwania owłosienia.

(210) 545252 (220) 2022 07 18
(731) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Abiregard
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przezna-
czenia medycznego, Suplementy żywnościowe, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki 
farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych.

(210) 545253 (220) 2022 07 18
(731) PŁOSZAJ PAWEŁ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAVEN SHOW

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozryw-
kowe świadczone przez grupę muzyczną, Pisanie piosenek.

(210) 545267 (220) 2022 07 18
(731) SULIŃSKA EMILIA ZJEDZMY TROCHĘ SŁODKOŚCI -  

- EMILIA SULIŃSKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZJEDZMY TROCHĘ SŁODKOŚCI



Nr  ZT33/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 93

(531) 02.03.01, 26.01.14, 08.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Cukierki, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Lodowe wyroby cu-
kiernicze, Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
zawierające mleko, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów 
medycznych), Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze o smaku 
czekoladowym, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia w zakresie cateringu, Szkolenia w zakre-
sie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia z prezentacji żyw-
ności, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Warsztaty 
w celach kulturalnych, 43 Bary przekąskowe, Dekorowanie 
ciast, Doradztwo kulinarne, Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Koktajlbary, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Rzeź-
bienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi ca-
teringu zewnętrznego, Usługi doradcze w dziedzinie katerin-
gu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakre-
sie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze związane z technikami 
pieczenia, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań bizne-
sowo-towarzyskich, Usługi mobilnych restauracji, Usługi w za-
kresie bankietów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 545268 (220) 2022 07 18
(731) BYSZEWSKI PAWEŁ HUHA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ATENA
(510), (511) 4 Knoty, Knoty do lamp, Knoty do świec, Parafi-
na, Świece, Świece do oświetlenia, Świece wotywne, Tłusz-
cze do oświetlania, Woski palne, Znicze nagrobne, nieelek-
tryczne, 11 Wkłady grzewcze, Wkłady grzejące, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej wkładów grzewczych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej wkładów grzejących, Usługi sprzedaży deta-
licznej zniczy nagrobnych, nieelektrycznych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej wkładów grzejących, Usługi sprzedaży hurtowej 
wkładów grzewczych, Usługi sprzedaży hurtowej zniczy na-
grobnych, nieelektrycznych.

(210) 545271 (220) 2022 07 18
(731) TRZCIŃSKI PIOTR, Wólka Sulejowska
(540) (znak słowny)
(540) HES SERWIS
(510), (511) 37 Instalacja i naprawa wyciągów wentylacyjnych 
do kuchni, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania ku-
rzu, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybu-
cji gazu, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja gazociągów 
i wodociągów, Instalowanie oraz naprawa systemów klima-
tyzacyjnych, Instalowanie kotłów, Instalowanie, konserwacja 

i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Konserwacja rur kanalizacyjnych, Konserwacja 
rurociągów, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentyla-
cji i klimatyzacji budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
Montaż izolacji do budynków, Montaż urządzeń grzewczych, 
Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, 
Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa systemów 
kanalizacji, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Podziemne 
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych 
w przemyśle wytwórczym, Regularne serwisowanie urządzeń 
do klimatyzacji, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Serwisowa-
nie rurociągów, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod 
ciśnieniem, Usługi mycia sprzętu do klimatyzacji, Usługi mycia 
ciśnieniowego, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych 
urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie konstrukcji hy-
draulicznych, Usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi elektry-
ków, Usługi hydrauliczne, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi 
naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowe-
go, Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi w za-
kresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, Usuwanie wycieków.

(210) 545272 (220) 2022 07 18
(731) PAULA RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paula OKNA BRAMY DRZWI ROLETY

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, nieme-
talowe - ), Rolety do okien: Rolety wewnętrzne okienne, Ro-
lety z plecionek drewnianych [meble], Rolki do okien, nieme-
talowe, Osprzęt niemetalowy do okien, Żaluzje wewnętrzne, 
Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, Żaluzje 
wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne papierowe, Żalu-
zje weneckie, Karnisze, Przesłony przeciwsłoneczne [listew-
kowe zewnętrzne], 37 Montaż drzwi i okien, Montaż bram, 
Montaż okuć okiennych, Montaż żaluzji i rolet, Usługi mon-
tażu zasłon, Konserwacja okien, Usługi szklarskie, wstawia-
nie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Konserwacja 
urządzeń automatycznych, Naprawa ościeżnic drzwiowych, 
Instalacja urządzeń do otwierania drzwi.

(210) 545273 (220) 2022 07 18
(731) COCOMED OLGA CHMIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coco med
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(531) 02.05.06, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 545276 (220) 2022 07 18
(731) ZAKŁADY MIĘSNE NOWY ŻMIGRÓD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mytarz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKA MANUFAKTURA WĘDLIN

(531) 03.01.14, 03.01.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
Burgery mięsne, Danie gotowe, w skład którego wchodzą 
przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina 
i tofu (kimchi-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wcho-
dzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wo-
łowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], Jagnięcina pie-
czona, Jagnięcina, przetworzona, Kotlety wieprzowe, Mięso 
i wędliny, Pastrami, Pieczeń wołowa, Pikantne pikle, Pikle, Pi-
kle mieszane, Produkty mięsne w formie burgerów, Produkty 
z jagnięciny, Przyprawy smakowe (pikle), Schab wieprzowy, 
Steki wieprzowe, Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki wołowe, 
Suszone mięso wieprzowe, Szarpana wieprzowina, Tłuszcz 
wołowy, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konserwo-
wana, Wołowina, Wołowina pokrojona w plastry i przypra-
wiona, pieczona na grillu [bulgogi], Wołowina w plastrach, 
35 Marketing dotyczący promocji, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem.

(210) 545278 (220) 2022 07 18
(731) DĄBROWSKI PRZEMYSŁAW DRUKARNIA DRUKLAND, 

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUKLA.NET

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Broszu-
ry, Czasopisma [periodyki], Czasopisma o tematyce ogólnej, 
Czasopisma z plakatami, Druki, Drukowane książki, czasopi-
sma, gazety i inne media papierowe, Etykiety z papieru lub 
kartonu, Formularze [blankiety, druki], Gazety, Kalendarze, 
Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Katalogi, Książki, 
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Papier, Papierowe materiały dydaktyczne, 
Papierowe wyroby artystyczne, Plakaty reklamowe, Plaka-
ty wykonane z papieru, Publikacje drukowane, Szkicowniki, 
Terminarze, Ulotki drukowane, 40 Drukowanie, Drukowanie 
cyfrowe, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie reklam, 

Drukowanie zdjęć, Drukowanie litograficzne, Drukowanie of-
fsetowe, Introligatorstwo, Oprawianie książek, Powiększanie 
prac graficznych, Udzielanie informacji związanych z usługa-
mi introligatorskimi, Usługi cyfrowego drukowania książek 
i innych dokumentów na zamówienie, Usługi druku offseto-
wego, Usługi wykańczania druków, Usługi drukowania.

(210) 545285 (220) 2022 07 19
(731) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) bulldog
(510), (511) 28 Czerpaki do połowu ryb, haczyki wędkar-
skie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, spławiki 
do wędkarstwa, pływaki do wędkarstwa, przynęty stosowa-
ne w wędkarstwie-sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla 
rybołówstwa, wędki do łowienia, drobny sprzęt wędkarski.

(210) 545287 (220) 2022 07 19
(731) Voesh Corporation, South Plainfield, US
(540) (znak słowny)
(540) GLOWOASIS
(510), (511) 3 Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
Nawilżacze skóry, Balsam do ciała, Kremy do skóry, Środki 
oczyszczające skórę, Toniki do skóry, Peelingi do twarzy [ko-
smetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Mgiełki do twarzy, 
inne niż do użytku medycznego, Nielecznicze serum do skó-
ry, Maseczki do skóry [kosmetyki], Balsamy do twarzy, inne 
niż do użytku medycznego, Olejki do twarzy, Olejki do ciała 
[kosmetyki], Preparaty do pielęgnacji skóry, a mianowicie pe-
elingi do skóry, Puder do ciała, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne.

(210) 545289 (220) 2022 07 19
(731) JACEK BIELENDA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CRACWOW
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Dzierża-
wa nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
pośrednictwo w zakupie nieruchomości, wycena nierucho-
mości, usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie 
i wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 43 Krót-
koterminowy i długoterminowy wynajem pokoi i aparta-
mentów, Zakwaterowanie tymczasowe, Wynajem pomiesz-
czeń na wystawy i uroczystości towarzyskie, Usługi hotelowe 
i restauracyjne.

(210) 545290 (220) 2022 07 19
(731) ŁAPKA ŁUKASZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA, 

Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Od 1994 ŁAPKA AUTO SERWIS
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(531) 14.07.09, 02.09.16, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Obsługa i naprawa samochodów, Wulkanizacja 
opon samochodowych [naprawa], Usługi pomocy w przy-
padku awarii samochodu [naprawa].

(210) 545296 (220) 2022 07 19
(731) GRUPA EDUKACYJNA SOWARD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWARD

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 
29.01.13

(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące fran-
chisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w za-
kresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej w za-
kresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia 
firm w ramach franchisingu, Udzielanie informacji o działal-
ności gospodarczej dotyczących franchisingu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami za-
rządzanymi na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
41 Akademie, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-
nych, Akredytacja usług edukacyjnych, Analizowanie wyni-
ków testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Budo-
wanie zespołu (edukacja), Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w za-
kresie szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching, Dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Edukacja, 
Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Edukacja sporto-
wa, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edycja zdjęć, Edy-
cja nagrań wideo, Edukacja w zakresie świadomości rucho-
wej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne 
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, Fotoreportaże, Gimnastyka (Instrukcje -), 
Informacja o edukacji, Informacje dotyczące działalności kul-
turalnej, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie gimna-
styki, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
Konkursy muzyczne, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane 
z wędrówkami górskimi, Kursy językowe, Kursy instruktażo-
we, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste-
go, Lekcje gimnastyki, Lekcje śpiewu, Mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nauczanie dzieci francuskiego po-
przez rekreację, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidu-
alne, Nauczanie języków obcych, Nauczanie przedszkolne, 
Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie 
w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Nauczanie wspomagane kom-
puterowo, Nauczanie wyrównawcze, Nauka indywidualna, 
Nauka rysowania, Nauka tańca dla dzieci, Nauka malowania, 
Nauka muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy re-
kreacyjne, Obozy sportowe (Organizowanie -), Oddziały 
opieki dziennej [edukacyjne], Ocena nauczania w celu zapo-
biegania trudnościom w uczeniu się, Opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników eduka-
cyjnych, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach let-
nich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja 
gier, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez 
i konkursów sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja przyjęć, Or-
ganizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja roz-
rywek muzycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja sym-
pozjów dotyczących edukacji, Organizacja warsztatów i se-
minariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Orga-
nizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizacja zajęć, 
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, 
Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festi-
wali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie gier 
i konkursów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
gier, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowa-
nie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizo-
wanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez rekre-
acyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
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kulturalnej, Organizowanie konkursów w celach edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie kursów stosujących 
metody nauczania programowanego, Organizowanie kur-
sów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, Organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pre-
zentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji 
w celach rozrywkowych, Organizowanie programów szkole-
niowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie roz-
rywki, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edu-
kacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowa-
nie spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny 
edukacji, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie warszta-
tów, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowa-
nie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wy-
cieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie występów 
na żywo, Organizowanie występów komediowych, Organi-
zowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów spor-
towych, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie specjalnych im-
prez, Planowanie widowisk, Pokazy edukacyjne, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Pokazy filmowe, Pokazy [szkole-
nia] technik malowania i dekoracji, Prezentacja filmów w ce-
lach instruktażowych, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Pro-
dukcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych kursach, Prowadzenie ceremonii do ce-
lów rozrywkowych, Prowadzenie edukacyjnych wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Pro-
wadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie kon-
ferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szko-
leniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie wy-
cieczek do celów szkoleniowych, Prowadzenie zajęć, Przed-
szkola, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem 
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, 
Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publika-
cja broszur, Publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja materia-
łów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Interne-
tu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie dru-
kowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie gazet, pe-
riodyków, katalogów i broszur, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-
nie dokumentów, Publikowanie książek, magazynów, alma-
nachów i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publikowa-
nie podręczników, Publikowanie przewodników edukacyj-

nych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Roz-
rywka w postaci występów na żywo i występów osób prze-
branych w kostiumy, Sprawdziany edukacyjne, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie 
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach 
pozalekcyjnych, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
Szkolenia nauczycieli, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkole-
nie i instruktaż, Szkolenie personelu niemedycznego w za-
kresie opieki nad dziećmi, Szkolenie w zakresie zajęć rekre-
acyjnych, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostęp-
nianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla 
dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Usługi biblioteczne, Usługi centrów rozrywki na obo-
zach wakacyjnych, Usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi doradztwa doty-
czące opracowywania kursów szkoleniowych, Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i ręko-
dzieła, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwisty-
ki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Usługi edu-
kacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języ-
ków, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności intelektualnej dzieci, Usługi informacyjne doty-
czące edukacji, Usługi informacyjne dotyczące książek, Usłu-
gi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi kształcenia praktycz-
nego, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, 
Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkolenio-
wych, Usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy 
instruktażowe, Usługi planowania przyjęć, Usługi prezentacji 
audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prowadzą-
cych uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, 
Usługi przedszkoli, Usługi przedszkolne [edukacja lub roz-
rywka], Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywkowe dla dzieci, 
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczające roz-
rywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe, 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe na żywo, 
Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi szkol-
nictwa podstawowego, Usługi w zakresie gier zręcznościo-
wych, Usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, Usługi 
w zakresie nauczania gimnastyki, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakre-
sie przygotowywania programów nauczania, Usługi w zakre-
sie publikacji książek, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w za-
kresie wychowania fizycznego, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Warsztaty w ce-
lach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wy-
dawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wypo-
życzanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materia-
łów dydaktycznych, Wypożyczanie nagrań audiowizualnych, 
Wypożyczanie przyrządów dydaktycznych, Wypożyczanie 
publikacji drukowanych, Wypożyczanie zabawek, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia gimnastyczne, Za-
pewnianie edukacji, Zapewnianie gier, Zapewnianie imprez 
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rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wy-
poczynkowej, Zapewnianie kursów instruktażowych dla 
młodych ludzi, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie po-
kazów edukacyjnych, Zapewnianie przedstawień na żywo, 
Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie szkoleń, kształ-
cenia i nauczania, Zapewnienie obiektów i sprzętu na po-
trzeby rozrywki, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 Ka-
tering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Oferowanie zakwate-
rowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 
Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja caterin-
gu na imprezy urodzinowe, Organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, Przygotowywanie posiłków i napojów, Re-
zerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci do-
mów wakacyjnych, Serwowanie jedzenia i napojów, Udziela-
nie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowa-
nia na czas wakacji, Usługi agencji w zakresie rezerwacji za-
kwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwa-
terowanie], Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zapewnia-
nia obiektów na uroczystości, Usługi zakwaterowania tym-
czasowego świadczone przez obozy wakacyjne, Wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie 
opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie opieki przed 
szkołą, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, 
Opieka zastępcza, Opieka zastępcza nad dziećmi.

(210) 545297 (220) 2022 07 19
(731) GRUPA EDUKACYJNA SOWARD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWARD SKILLS

(531) 03.07.05, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące fran-
chisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w za-
kresie franchisingu, Doradztwo dla kadry kierowniczej w za-
kresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia 
firm w ramach franchisingu, Udzielanie informacji o działal-
ności gospodarczej dotyczących franchisingu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami za-
rządzanymi na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 

41 Akademie, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-
nych, Akredytacja usług edukacyjnych, Analizowanie wyni-
ków testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Budo-
wanie zespołu (edukacja), Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w za-
kresie szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching, Dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Edukacja, 
Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Edukacja sporto-
wa, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edycja zdjęć, Edy-
cja nagrań wideo, Edukacja w zakresie świadomości rucho-
wej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne 
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, Fotoreportaże, Gimnastyka (Instrukcje -), 
Informacja o edukacji, Informacje dotyczące działalności kul-
turalnej, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie gimna-
styki, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
Konkursy muzyczne, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane 
z wędrówkami górskimi, Kursy językowe, Kursy instruktażo-
we, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste-
go, Lekcje gimnastyki, Lekcje śpiewu, Mentoring akademicki 
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nauczanie dzieci francuskiego po-
przez rekreację, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidu-
alne, Nauczanie języków obcych, Nauczanie przedszkolne, 
Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie 
w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Nauczanie wspomagane kom-
puterowo, Nauczanie wyrównawcze, Nauka indywidualna, 
Nauka rysowania, Nauka tańca dla dzieci, Nauka malowania, 
Nauka muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy re-
kreacyjne, Obozy sportowe (Organizowanie -), Oddziały 
opieki dziennej [edukacyjne], Ocena nauczania w celu zapo-
biegania trudnościom w uczeniu się, Opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników eduka-
cyjnych, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach let-
nich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja 
gier, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez 
i konkursów sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja przyjęć, Or-
ganizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja roz-
rywek muzycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja sym-
pozjów dotyczących edukacji, Organizacja warsztatów i se-
minariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Orga-
nizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizacja zajęć, 
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, 



98 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festi-
wali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie gier 
i konkursów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edu-
kacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
gier, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowa-
nie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizo-
wanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez rekre-
acyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności 
kulturalnej, Organizowanie konkursów w celach edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie kursów stosujących 
metody nauczania programowanego, Organizowanie kur-
sów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, Organizo-
wanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pre-
zentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji 
w celach rozrywkowych, Organizowanie programów szkole-
niowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie roz-
rywki, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edu-
kacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowa-
nie spotkań i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny 
edukacji, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie warszta-
tów, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowa-
nie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wy-
cieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie występów 
na żywo, Organizowanie występów komediowych, Organi-
zowanie zajęć dydaktycznych, Organizowanie zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów spor-
towych, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie specjalnych im-
prez, Planowanie widowisk, Pokazy edukacyjne, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Pokazy filmowe, Pokazy [szkole-
nia] technik malowania i dekoracji, Prezentacja filmów w ce-
lach instruktażowych, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Pro-
dukcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych kursach, Prowadzenie ceremonii do ce-
lów rozrywkowych, Prowadzenie edukacyjnych wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Pro-

wadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie konfe-
rencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Pro-
wadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkolenio-
wych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie wycieczek 
do celów szkoleniowych, Prowadzenie zajęć, Przedszkola, 
Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach 
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przygotowanie 
prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Publikacja broszur, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redago-
wanie książek, Publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publi-
kowanie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie opowia-
dań, Publikowanie podręczników, Publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Rozrywka, Rozrywka interak-
tywna, Rozrywka w postaci występów na żywo i występów 
osób przebranych w kostiumy, Sprawdziany edukacyjne, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością 
fizyczną, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świad-
czenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetli-
cach pozalekcyjnych, Świadczenie usług w dziedzinie rekre-
acji, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szko-
lenie i instruktaż, Szkolenie personelu niemedycznego w za-
kresie opieki nad dziećmi, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyj-
nych, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostęp-
nianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblio-
teczne, Usługi centrów rozrywki na obozach wakacyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa 
i personelu, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania kur-
sów szkoleniowych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez placówki wy-
poczynkowe, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania 
metod nauczania języków, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne zwią-
zane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi infor-
macyjne dotyczące edukacji, Usługi informacyjne dotyczące 
książek, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi kształcenia 
praktycznego, Usługi nauczania w zakresie metod pedago-
gicznych, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów 
szkoleniowych, Usługi placówek edukacyjnych zapewniają-
cych kursy instruktażowe, Usługi planowania przyjęć, Usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi 
prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-
cjalnych, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkolne [edukacja lub 
rozrywka], Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywkowe dla dzieci, 
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczające rozryw-
kę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe, eduka-
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cyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi roz-
rywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi szkolnictwa podsta-
wowego, Usługi w zakresie gier zręcznościowych, Usługi w za-
kresie gier do celów rozrywkowych, Usługi w zakresie naucza-
nia gimnastyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz-
rywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie przygotowywania 
programów nauczania, Usługi w zakresie publikacji książek, 
Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie wychowania fi-
zycznego, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych, Wypożyczanie materiałów dydaktycznych, Wypożycza-
nie nagrań audiowizualnych, Wypożyczanie przyrządów dy-
daktycznych, Wypożyczanie publikacji drukowanych, Wypo-
życzanie zabawek, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozryw-
ka / edukacja], Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sporto-
we i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia 
gimnastyczne, Zapewnianie edukacji, Zapewnianie gier, Za-
pewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury 
rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie kursów instrukta-
żowych dla młodych ludzi, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie przedsta-
wień na żywo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie 
szkoleń, kształcenia i nauczania, Zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie usługami eduka-
cyjnymi, 43 Katering obejmujący żywność i napoje na przyję-
cia koktajlowe, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Ofero-
wanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów 
pobytowych, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organi-
zacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizowanie za-
kwaterowania wakacyjnego, Placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi, Przygotowywanie posił-
ków i napojów, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowa-
nia w postaci domów wakacyjnych, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania na czas wakacji, Usługi agencji w zakresie re-
zerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, 
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakre-
sie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zapewnia-
nia obiektów na uroczystości, Usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne, Wynajem po-
mieszczeń na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie opieki 
nad dziećmi po szkole, Zapewnianie opieki przed szkołą, 
45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka 
zastępcza, Opieka zastępcza nad dziećmi.

(210) 545300 (220) 2022 07 19
(731) TAT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pajęczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fructos K&K

(531) 26.01.02, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Bakłażany przetworzone, Bób, Borówki, prze-
tworzone, Brokuły, Caponata [duszone warzywa], Cebula 
konserwowana, Cebulki marynowane, Choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], Ciecierzyca, przetworzona, 
Cytryny, przetworzone, Czarne porzeczki, przetworzone, 
Czereśnie, przetworzone, Czerwona słodka papryka, prze-
tworzona, Daktyle, przetworzone, Dolma [faszerowane wa-
rzywa], Dyniowate [rośliny, konserwowane], Ekstrakty z po-
midorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Fasola, Fasola 
pieczona w sosie pomidorowym, Fasola w puszkach, Fasol-
ka konserwowa, Gnocchi na bazie ziemniaków, Gotowana 
fasola, Gotowane owoce, Gotowane ziemniaki, Gotowe 
dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Groszek kon-
serwowy, Groszek, przetworzony, Grzyby gotowe do spo-
życia, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta z awo-
kado], Imbir, konserwowany, Imbir marynowany, Kapusta 
kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe, 
Kimchi z ogórka [oi-sobagi], Kimchi z pokrojonej w kostkę 
rzodkwi [kkakdugi], Kiszone warzywa [kimchi], Kłącza prze-
tworzone, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Konser-
wowane papryczki chilli, Konserwowane warzywa, Konser-
wowe rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Korniszony, 
Korzenie przetworzone, Krojone warzywa, Kukurydza cu-
krowa, przetworzona, Kukurydza słodka [konserwowana], 
Mandarynki [konserwowe], Mango, przetworzone, Maryno-
wane papryczki jalapeno, Mieszanki warzywne, Nadziewa-
ne roladki z kapusty, Nadziewane ziemniaki, Nasiona roślin 
strączkowych w puszce, Nasiona, przetworzone, Obrana 
marchew, Obrane ziemniaki, Odsmażana fasola, Ogórki 
korniszony, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce 
konserwowane w słoikach, Owoce marynowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce 
w puszkach, Panierowane i smażone papryczki jalapeno, 
Papaja, przetworzona, Papryka konserwowana, Papryka 
marynowana, Papryka, przetworzona, Pasta z bakłażana, 
Pasta czosnkowa, Pasta z cukinii, Pasta z karczochów, Pasta 
z oberżyny, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasztet 
warzywny, Pigwy, przetworzone, Pikle, Pikle mieszane, Po-
krojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Pomidory 
konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomidory, prze-
tworzone, Potrawy gotowe składające się głównie z wa-
rzyw, Preparowane papryki, Przeciery warzywne, Przecier 
pomidorowy, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na ba-
zie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, 
Przetworzona kapusta brukselska, Przetworzone awokado, 
Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone buraki, Przetwo-
rzone cebule, Przetworzone cebulki dymki, Przetworzone 
jabłka, Przetworzone karczochy, Przetworzone kiełki fasoli, 
Przetworzone morele, Przetworzone owoce, grzyby, warzy-
wa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone 
owoce liczi, Przetworzone słodkie ziemniaki, Przetworzone 
szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przypra-
wa], Przetworzony pasternak, Przyprawy smakowe (pikle), 
Przystawki na bazie warzyw, Purée z grzybów, Purée z wa-
rzyw, Purée ziemniaczane, Sałatka Cezar, Sałatka ziemnia-
czana, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki 
warzywne, Śliwki konserwowe, Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowa do użytku spożywczego, Soja, przetwo-
rzona, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do go-
towania, Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi 
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i majonezu (coleslaw), Szparagi, przetworzone, Szpinak, 
gotowany, Szpinak konserwowy, Szpinak [przetworzony], 
Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Truskawki 
konserwowane, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, 
Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa 
grillowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa 
konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Wa-
rzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane 
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzo-
ne, Warzywa solone, Warzywa strączkowe przetworzone, 
Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w pusz-
kach, Warzywa suszone, Warzywa w słoikach, Warzywne 
pasty do smarowania, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar 
z warzyw, Zapiekanka z bakłażanów, Zapiekanki [żyw-
ność], Ziemniaki, konserwowane, Ziemniaki, przetworzone, 
35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towa-
rów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektro-
niczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systema-
tyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, 
spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i pro-
wadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury admini-
stracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem telefonu lub komputera, Reklama, Reklama onli-
ne poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze 
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi 
importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze artykułami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi w zakresie ad-
ministrowania 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.

(210) 545302 (220) 2022 07 19
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 545308 (220) 2022 07 19
(731) ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) LONGERSY
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Ryby 
mrożone, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, Goto-
wane ryby, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszone, 
Ryby wędzone, Ryby schłodzone, Ryby świeże, Ryby panie-
rowane, Mrożone produkty rybne, Mrożone gotowane ryby, 
Owoce morza [nieżywe], Mięczaki [nieżywe], Skorupiaki, nie-
żywe, Krewetki [nieżywe], Małże [nieżywe], Ostrygi, nieżywe, 
Mrożone owoce morza, Gotowane owoce morza, Owoce 
morza panierowane, Potrawy rybne, Produkty z owoców 
morza, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożo-
ne posiłki składające się głównie z ryb, Filety rybne, Paluszki 
rybne, Kotlety rybne, Krokiety rybne, Kiełbaski rybne, Ste-
ki z ryb, Pulpety rybne, Galaretki rybne, Konserwy rybne, 
Pasztety rybne, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasta 
krewetkowa, Przeciery rybne, Sałatki rybne, Wywar rybny, 
Anchois, Surimi, Ikra rybia przetworzona, Kawior, Krakersy 
rybne, Dzwonka rybne, Płaty rybne, Polędwice rybne, Żyw-
ność produkowana z ryb, Przekąski rybne, Przetwory z ryb, 
ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, Potrawy gotowe 
z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, Zupy, Parów-
ki rybne i rybno-warzywne, Chipsy rybne.

(210) 545310 (220) 2022 07 19
(731) MAKSEL-ŻYTKO KATARZYNA BBOOM,  

Osiek nad Wisłą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Basket Boom!

(531) 01.15.11, 21.03.01, 23.03.10, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 
29.01.15

(510), (511) 41 Edukacja sportowa, rozrywka i sport, Naucza-
nie i szkolenia sportowe.

(210) 545313 (220) 2022 07 19
(731) BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew
(540) (znak słowny)
(540) Biopronll
(510), (511) 5 Leki weterynaryjne.

(210) 545328 (220) 2022 07 20
(731) GÓRNY HUBERT, Lubień
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPLIN

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych.

(210) 545330 (220) 2022 07 20
(731) Neovia SAS, Saint-Nolff, FR
(540) (znak słowny)
(540) EQUILIBRIO
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 545335 (220) 2022 07 20
(731) WIELKOPOLSKI INDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKI INDYK

(531) 03.07.04, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Gotowe dania z mięsa, Drób, 
Podroby, Tusze drobiowe, Mięso surowe z indyka, Wędliny 
z indyka, Kiełbasy, Kiełbasy z indyka, Salami, Filety z indyka, 
Pasztety mięsne, Pasztety z indyka, Kindziuki, Kindziuki z in-
dyka, Mortadele, Mortadele z indyka, Polędwice drobiowe, 
Polędwice z indyka, Burgery z indyka, Części indyka, Goto-
wany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające się głów-
nie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z indy-
ka, Hamburgery z indyka, Indyk pieczony, Mięso z indyka, 
Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk, Wędliny 
wołowe, Salami wołowe, Dania gotowe wołowe, Wędliny 
z kurczaka, Mięso z kurczaka, Dania panierowane z indyka, 
Dania panierowane z kurczaka, Substytuty mięsa, Substytuty 
mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce, Substy-
tuty drobiu, Pasty do smarowania [zawierające tłuszcz], Pasty 
wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie 
na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie 
roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Dania 
gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, 
substytutów drobiu, Dania gotowe, żywność przetworzona 
i wytrawne przekąski składające się głównie z mięsa, substy-
tutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, owoców, warzyw, 
orzechów, roślin strączkowych, sera, panierowanego sera, 
Substytuty mięsa na bazie soi, przetworzony ser, produkty 
serowarskie, Przekąski na bazie sera, 35 Usługi sprzedaży 

detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Inter-
net, następujących towarów: mięso i wędliny, gotowe dania 
z mięsa, drób, podroby, tusze drobiowe, mięso surowe z in-
dyka, wędliny z indyka, kiełbasy, kiełbasy z indyka, salami, fi-
lety z indyka, pasztety mięsne, pasztety z indyka, kindziuki, 
kindziuki z indyka, mortadele, mortadele z indyka, polędwice 
drobiowe, polędwice z indyka, burgery z indyka, części in-
dyka, gotowany indyk, gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głównie 
z indyka, hamburgery z indyka, indyk pieczony, mięso z in-
dyka, mrożony indyk, produkty z indyka, świeży indyk, wędli-
ny wołowe, salami wołowe, dania gotowe wołowe, wędliny 
z kurczaka, mięso z kurczaka, dania panierowane z indyka, 
dania panierowane z kurczaka, substytuty mięsa, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, substytuty mięsa w puszce, substy-
tuty drobiu, pasty do smarowania [zawierające tłuszcz], pasty 
wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, pasty wegańskie 
na bazie owoców i warzyw, pasty do smarowania na bazie 
roślin strączkowych, pasta z ciecierzycy [hummus], dania 
gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, 
substytutów drobiu, dania gotowe, żywność przetworzona 
i wytrawne przekąski składające się głównie z mięsa, substy-
tutów mięsa, drobiu, substytutów drobiu, owoców, warzyw, 
orzechów, roślin strączkowych, sera, panierowanego sera, 
substytuty mięsa na bazie soi, przetworzony ser, produkty 
serowarskie, przekąski na bazie sera.

(210) 545339 (220) 2022 07 20
(731) KAPUŚCIŃSKI MARCIN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 GROUP

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami.

(210) 545345 (220) 2022 07 20
(731) OVA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVA SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje do wentylacji, Urządzenia i insta-
lacje do wentylacji, Rozdzielaczowe systemy wentylacyjne, 
17 Kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, Kształtki, nie-
metalowe, do rur sztywnych, Elastyczne rury wężowe z two-
rzyw sztucznych, Rury giętkie niemetalowe, Rury izolowane 
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(niemetalowe), Złączki niemetalowe do rur, 19 Kształtki ru-
rowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Niemetalowe rury wen-
tylacyjne do budynków, Materiały budowlane niemetalowe, 
42 Doradztwo w zakresie projektowania instalacji wentyla-
cyjnych.

(210) 545356 (220) 2022 07 20
(731) KURUSIEWICZ TOMASZ VETBANK WETERYNARYJNY 

BANK NASIENIA LEK. WET. TOMASZ KURUSIEWICZ, 
Fajsławice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VetBank

(531) 02.09.25, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 44 Usługi medyczne (weterynaryjne).

(210) 545357 (220) 2022 07 20
(731) WINKEL KAROLINA TOP DENT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReaLips

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Organizowanie 
szkoleń stacjonarnych i on-line, w szczególności z zakresu 
medycyny estetycznej, Prowadzenie szkoleń stacjonarnych 
i on-line, w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
szkoleniowych, w szczególności z zakresu medycyny este-
tycznej, Usługi doradcze w zakresie organizowania i prowa-
dzenia szkoleń, Prowadzenie forów edukacyjnych na porta-
lach społecznościowych, w szczególności z zakresu medycy-
ny estetycznej, Publikowanie artykułów, czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi 
z zakresu chirurgii plastycznej, Zabiegi twarzy i ciała z zakre-
su medycyny estetycznej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi w za-
kresie higieny i urody człowieka, w szczególności z zakresu 
medycyny estetycznej, Usługi kliniki medycznej i opieki 
zdrowotnej, w szczególności z zakresu medycyny estetycz-
nej, Specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
Usługi w zakresie analizy zdrowia, Usługi w zakresie analizy 
estetycznej i kosmetycznej, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy i ciała.

(210) 545358 (220) 2022 07 20
(731) WINKEL KAROLINA TOP DENT, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ReaLips
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Organizowanie 
szkoleń stacjonarnych i on-line, w szczególności z zakresu 
medycyny estetycznej, Prowadzenie szkoleń stacjonarnych 
i on-line, w szczególności z zakresu medycyny estetycznej, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
szkoleniowych, w szczególności z zakresu medycyny este-
tycznej, Usługi doradcze w zakresie organizowania i prowa-
dzenia szkoleń, Prowadzenie forów edukacyjnych na porta-
lach społecznościowych, w szczególności z zakresu medycy-
ny estetycznej, Publikowanie artykułów, czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi 

z zakresu chirurgii plastycznej, Zabiegi twarzy i ciała z zakre-
su medycyny estetycznej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi w za-
kresie higieny i urody człowieka, w szczególności z zakresu 
medycyny estetycznej, Usługi kliniki medycznej i opieki 
zdrowotnej, w szczególności z zakresu medycyny estetycz-
nej, Specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
Usługi w zakresie analizy zdrowia, Usługi w zakresie analizy 
estetycznej i kosmetycznej, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy i ciała.

(210) 545359 (220) 2022 07 21
(731) SIEKIERKO MARCIN, Topolany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narewka Naturalnie!

(531) 03.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów.

(210) 545365 (220) 2022 07 21
(731) KARMAŃSKA MONIKA SENIOR CARE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helme

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, Usługi agencji pracy na rzecz personelu 
medycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu para-
medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 43 Usługi tymczaso-
wej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad osoba-
mi dorosłymi, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 
Usługi domów opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy 
dla ludzi starszych [emerytura], Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, 44 Świadczenie usług przez domy opieki nad star-
szymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi 
domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi opieki zdrowotnej, Usłu-
gi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzą-
cymi, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi 
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[w zakresie zdrowia], Świadczenie usług z zakresu opieki 
zdrowotnej w domach, Usługi tymczasowej opieki zastęp-
czej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Udzielanie informacji 
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Udostępnia-
nie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, Opieka paliatywna, 
Pielęgniarstwo geriatryczne, Doradztwo w zakresie potrzeb 
medycznych osób starszych.

(210) 545375 (220) 2022 07 21
(731) ŁUKASZEWICZ DOMINIK, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANDflex

(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Ocena i wycena nieruchomości, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Budowa zakładów przemy-
słowych, Ciesielstwo, Budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 
Instalacja systemów ochrony środowiska, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Remont nieruchomości, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące renowa-
cji nieruchomości, Konserwacja nieruchomości, Budowanie 
nieruchomości, Budowa nieruchomości przemysłowych, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomo-
ści komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo do-
tyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i akceso-
riów w pomieszczeniach mieszkalnych, Konstruowanie bu-
dynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa i konserwacja 
budynków mieszkalnych, Wznoszenie obszarów mieszkal-
nych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 
42 Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Sporzą-
dzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, 
Planowanie budowy nieruchomości, Oględziny nierucho-
mości, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.

(210) 545376 (220) 2022 07 21
(731) ŁUKASZEWICZ DOMINIK, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB PROJEKT

(531) 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 42 Usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości miesz-
kalnych, Sporządzanie raportów dotyczących planowania 
nieruchomości, Planowanie budowy nieruchomości, Oglę-
dziny nieruchomości, Usługi w zakresie planowania osiedli 
mieszkaniowych, Usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Wspo-
magane komputerowo usługi projektowe związane z archi-
tekturą, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
projektowania dotyczące architektury, Usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, Usługi projektowania architekto-
nicznego.

(210) 545377 (220) 2022 07 21
(731) WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Izabelin C
(540) (znak słowny)
(540) XNieruchomości
(510), (511) 16 Broszury w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści, 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, Organizacja i przeprowadzanie 
aukcji nieruchomości, Aukcje nieruchomości, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, 36 Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nie-
ruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradz-
two związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Ocena i wycena nieruchomości, Inwestowa-
nie w nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieru-
chomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho-
mościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nie-
ruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie ko-
mercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Wycena nieruchomości.

(210) 545386 (220) 2022 07 22
(731) CODEAGENCY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) CODEAGENCY
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie 
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do zarządzania treścią, Oprogramowanie do zarządzania 
zawartością serwisów internetowych [WCM], Oprogramo-
wanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron 
internetowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramo-
wanie społecznościowe, Oprogramowanie systemów CMS 
[system zarządzania treścią], Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, Platformy oprogra-
mowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe, 35 Administrowanie sprzedażą, 
Agencje reklamowe, Analiza rynku, Audyt działalności go-
spodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Badania rynku i bada-
nia marketingowe, Badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością handlową, Doradztwo związane 
z audytem, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Kampanie marketingowe, 
Marketing internetowy, Obróbka tekstów, Optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Skomputeryzowane 
gromadzenie indeksów klientów, Świadczenie usług za-
rządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych 
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci kompu-
terowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi konsultingowe w zakresie mar-
ketingu internetowego, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi outsour-
cingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi 
przetwarzania danych online, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie 
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojal-
ności klientów, Wsparcie w dziedzinie promocji bizne-
su, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zarządzanie 
działalnością handlową, Zarządzanie relacjami z klientami, 
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 42 Aktualizowanie 
stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związa-
ne z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Hosting stron internetowych, 
Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz 
osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, Opracowy-
wanie oprogramowania do konwertowania danych i treści 
multimedialnych z i na inne protokoły, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Pisanie na zamówienie programów 
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Progra-
mowanie oprogramowania do oceny zachowania klien-
tów w sklepach online, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Programowanie stron interne-
towych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, Projektowanie 
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywa-
nie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Rozwój, 

programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych 
na telefony komórkowe, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Usługi w zakresie tworzenia wi-
tryn internetowych, Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Utrzymanie witryn internetowych i hosting online 
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich.

(210) 545395 (220) 2022 07 22
(731) REMBOWSKA KINGA, Bykowizna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSARSKA 60

(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Informacja hotelowa, Rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Re-
zerwacje hotelowe, Świadczenie usług przez hotele i motele, 
Rezerwacje miejsc w hotelach, Świadczenie usług rezerwacji 
pokojów oraz rezerwacji hoteli, Udostępnianie informacji on-
line dotyczących rezerwacji hotelowych, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udzielanie 
informacji w zakresie hoteli, Usługi agencji podróży w zakre-
sie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi 
doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, Usługi 
hoteli dla zwierząt domowych, Usługi hotelowe, Usługi ho-
telowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi restauracji 
hotelowych, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, Elektroniczne usługi informa-
cyjne związane z hotelami, Hotele dla zwierząt, Hotele dla 
zwierząt domowych, Hotelowe usługi kateringowe, Infor-
macja na temat hoteli, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Przedstawianie 
informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Wycena 
zakwaterowania w hotelach, Wypożyczanie dekoracyjnych 
obić ściennych do hoteli, Wypożyczanie mebli dla hoteli, Wy-
pożyczanie pokryć podłogowych do hoteli, Wypożyczanie 
ręczników do hoteli, Wypożyczanie zasłon do hoteli, Zapew-
nianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach i motelach.

(210) 545398 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące przyjmowania, sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia 
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyj-
mowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobil-
ne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfo-
ny, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie 
kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów re-
klamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adre-
sowych, Dostarczanie towarów zamówionych koresponden-
cyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz 
o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie to-
warów, Usługi dostarczania przesyłek paczek do automatycz-
nych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi 
maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informa-
cja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towa-
ry), Pakowanie, składowanie, odbiór i przewożenie towarów, 
w szczególności magazynowanie, odbiór i transport pakietów 
i paczek, Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie 
miejsca składowania towarów i dóbr, w szczególności doku-
mentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych 
klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi 
transportu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nie-
ujęte w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Ma-
gazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żyw-
ności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów 
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Ma-
gazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Ma-
gazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związane 
z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, 
transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, 
Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], 
Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizo-
wanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545400 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i prze-
syłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy 
komputerowe do obsługi elektronicznych systemów po-
wiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, banko-
maty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów rekla-
mowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towa-
rów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi 
dostarczania przesyłek paczek do automatycznych urządzeń 
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składo-
waniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególno-
ści magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, 
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, 
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi trans-
portu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazy-
nowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywno-
ści, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów 
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, 
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związa-
ne z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Od-
biór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazyno-
waniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, 
Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transpor-
tu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545402 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
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pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i prze-
syłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy 
komputerowe do obsługi elektronicznych systemów po-
wiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, banko-
maty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów rekla-
mowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 
Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie 
informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie to-
warów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów Usługi 
dostarczania przesyłek paczek do automatycznych urządzeń 
pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa 
transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składo-
waniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pakowanie, 
składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególno-
ści magazynowanie, odbiór i transport pakietów i paczek, 
Śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca 
składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, 
pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi trans-
portu listów, ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte 
w innych klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazy-
nowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywno-
ści, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych Dostawa produktów 
spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, 
Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi związa-
ne z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Od-
biór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazyno-
waniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, 
Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transpor-
tu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545403 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaczkoPunkt InPost

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia 
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych syste-
mów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, 
bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 

do urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów Usługi dostarczania przesyłek pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545411 (220) 2022 07 22
(731) PAVLOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.01.18, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 
29.01.12

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

(210) 545422 (220) 2022 07 22
(731) GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO365
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(531) 24.17.07, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 545430 (220) 2021 09 01
(731) Mars, Incorporated, McLean, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD CHEW

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 26.15.13
(510), (511) 31 Kości dla psów, Artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, Artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, 
ptaków i ryb.

(210) 545455 (220) 2022 07 24
(731) MATEJEK JAROSŁAW DEVSELITE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO FENEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.27
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi aukcyjne, Administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprze-
dażą, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Konsultacje w zakre-
sie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi handlu 
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi.

(210) 545456 (220) 2022 07 21
(731) DRZYZGA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lucky Alpaki

(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z zoologią, 
44 Terapia z udziałem zwierząt (zooterapia).

(210) 545457 (220) 2022 07 21
(731) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL MUZYKA ARCHIWÓW

(531) 24.17.10, 24.17.11, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.15, 26.01.03, 
26.01.16, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sym-
pozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji muzycznej, 
Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 545460 (220) 2022 07 21
(731) FUNDACJA ARS CHORI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UA FESTIWAL USŁYSZEĆ ARCHITEKTURĘ

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
festiwali muzycznych, warsztatów, kursów, seminariów, sym-
pozjów, Usługi wydawnicze, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyczną grupę wokalną, Usługi edukacji muzycznej, 
Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych .

(210) 545461 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appkomat InPost

(531) 01.03.02, 01.07.12, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
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do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób I towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545466 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia 
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych syste-
mów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, 
bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje do pobrania na smartfony oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 

towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, wypożyczanie konte-
nerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu] .

(210) 545467 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24h

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do sortowania i wydawania paczek i prze-
syłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia elektro-
niczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowa-
nia sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części 
do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mo-
bilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smart-
fony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania 
tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek I pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
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i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545468 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24h

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-

tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545469 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24h

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
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ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545470 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 

towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu] .

(210) 545471 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie dostarczanie Informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
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nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu] .

(210) 545472 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paczkomat 24/7

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi Maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545473 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robomat InPost

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545474 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Appkomat InPost

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545475 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appkomat InPost

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia 
elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyj-
mowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz 
części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobil-
ne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfo-
ny, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie 
kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszech-
niania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowania tekstów 
reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek 
adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu towarów 
oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie i składowa-
nie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do auto-
matycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, 
Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub 
towary), Pakowanie, składowanie, odbiór i przewożenie to-
warów, w szczególności magazynowanie, odbiór i transport 
pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek przez elektroniczne 
ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczegól-
ności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte 
w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, Usługi transportu listów, ładunków i transportu ekspre-
sowego, nieujęte w innych klasach, Usługi przechowywania 
paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, 
Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowy-
wania żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakre-
sie dostarczania żywności, Transport żywności w warunkach 
chłodniczych, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa 
produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie 
paczek, Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składo-
wanie, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Usługi 
związane z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, 
Odbiór, transport i dostawa towarów Informacja o magazyno-
waniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, 
Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transpor-
tu, Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów pod-
czas transportu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545476 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
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pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty: apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób I towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545477 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 01.03.02, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 

do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty: apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób I towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545478 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty: apli-
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kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób I towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545480 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robomat InPost

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty: apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 

przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób I towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545482 (220) 2022 07 21
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robomat InPost

(531) 01.03.02, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty: apli-
kacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie 
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, Transport Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i pa-
czek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja 
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładu-
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nek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie 
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór 
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie, 
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek 
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów 
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, li-
stów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kon-
tenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków 
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi 
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pa-
kowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żyw-
ności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport 
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności 
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, 
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie 
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie 
i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektro-
niczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas trans-
portu [informacje dotyczące transportu].

(210) 545490 (220) 2022 07 22
(731) KOSTECKI STEFAN POLSKA AKADEMIA MODY, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAM Polska Akademia Mody

(531) 02.03.10, 02.03.16, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, Pokazy mody w celach handlowych, 41 Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych.

(210) 545496 (220) 2022 07 22
(731) W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO- 

-NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nad Stawem

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rośniemy od 1992 W. LEGUTKO

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i kwiaty, 
Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Wieńce z kwiatów 
naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, 
do ozdabiania, Kwiaty suszone do dekoracji, Konserwowane 
kwiaty, Winorośle: darń naturalna, drzewa i produkty leśne, 
Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, 35 Sprzedaż towarów: podłoża 
hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i le-
śnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i leśnictwie, środki do ochrony oraz zapra-
wiania i konserwacji nasion, środki do ochrony i konserwacji 
roślin, geny nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz 
zaprawy do nasion, preparaty odżywcze dla roślin, preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, środki do zwalczania robactwa, środki chwasto-
bójcze, środki owadobójcze, fungicydy, pestycydy, herbicy-
dy, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, słód i zboża 
nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, świe-
że owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwia-
tów naturalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone 
do ozdabiania, kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane 
kwiaty, winorośle, dam naturalna, drzewa i produkty leśne, 
odpadki roślinne jako surowiec, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne akcesoria ogrodowe, ogrodowe 
odzież i obuwie oraz nakrycia głowy, narzędzia ogrodnicze, 
sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stosowania 
w ogrodnictwie i nasiennictwie, maszyny i urządzenia rolni-
cze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, 
osłonki na cebulki, pudełka, biżuteria, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarzą-
dzanie w działalności handlowej, Administrowanie działal-
ności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, 
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi 
promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, 
Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Za-
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-
darczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowa-
nie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich.

(210) 545497 (220) 2022 07 22
(731) W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO- 

-NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nad Stawem

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W. LEGUTKO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli ro-
ślin, Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny 
i kwiaty, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Zio-
ła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty suszone do dekoracji, 
Konserwowane kwiaty, Winorośle: darń naturalna, drzewa 
i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rol-
ne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 35 Sprze-
daż towarów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i leśnictwie, 
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środki do ochrony oraz zaprawiania i konserwacji nasion, 
środki do ochrony i konserwacji roślin, geny nasion do pro-
dukcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, pre-
paraty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu 
roślin, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki 
do zwalczania robactwa, środki chwastobójcze, środki 
owadobójcze, fungicydy, pestycydy, herbicydy, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, słód i zboża nieprze-
tworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, świeże 
owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów 
naturalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone 
do ozdabiania, kwiaty suszone do dekoracji, konserwowa-
ne kwiaty, winorośle, dam naturalna, drzewa i produkty 
leśne, odpadki roślinne jako surowiec, płody rolne i z akwa-
kultury, produkty ogrodnicze i leśne akcesoria ogrodowe, 
ogrodowe odzież i obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy 
do stosowania w ogrodnictwie i nasiennictwie, maszyny 
i urządzenia rolnicze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, 
karmniki, doniczki, osłonki na cebulki, pudełka, biżuteria, 
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Ad-
ministrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie or-
ganizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, 
Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczy-
zowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii 
publicznej, Organizowanie targów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 545498 (220) 2022 07 22
(731) BABICZ JACEK FOTOGRAFIA I GASTRONOMIA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBARBAR

(531) 03.09.01, 03.09.10, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoob-
sługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne łącznie 

z wyszynkiem, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezer-
wacji restauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usłu-
gi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowanie 
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrze-
nie w żywność], Usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Bary, Bary sałatko-
we, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi bar-
manów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi 
barów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlo-
wych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, Udzielanie informacji w zakresie 
barów, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Puby, Usługi w zakresie 
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem.

(210) 545499 (220) 2022 07 22
(731) W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO- 

-NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nad Stawem

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W. LEGUTKO

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli ro-
ślin, Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny 
i kwiaty, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Zio-
ła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty suszone do dekoracji, 
Konserwowane kwiaty, Winorośle: darń naturalna, drzewa 
i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rol-
ne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 35 Sprze-
daż towarów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i leśnictwie, 
środki do ochrony oraz zaprawiania i konserwacji nasion, 
środki do ochrony i konserwacji roślin, geny nasion do pro-
dukcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, pre-
paraty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu 
roślin, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki 
do zwalczania robactwa, środki chwastobójcze, środki 
owadobójcze, fungicydy, pestycydy, herbicydy, nasiona, 
cebulki i rozsady do hodowli roślin, słód i zboża nieprze-
tworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, świeże 
owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów 
naturalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone 
do ozdabiania, kwiaty suszone do dekoracji, konserwowa-
ne kwiaty, winorośle, dam naturalna, drzewa i produkty 
leśne, odpadki roślinne jako surowiec, płody rolne i z akwa-
kultury, produkty ogrodnicze i leśne akcesoria ogrodowe, 
ogrodowe odzież i obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy 
do stosowania w ogrodnictwie i nasiennictwie, maszyny 
i urządzenia rolnicze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, 
karmniki, doniczki, osłonki na cebulki, pudełka, biżuteria, 
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Ad-
ministrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie or-
ganizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, 
Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane 
z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczy-
zowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii 
publicznej, Organizowanie targów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 545500 (220) 2022 07 22
(731) LEWIŃSKI TOMASZ LIXY, Grzędzice
(540) (znak słowny)
(540) LIXY
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angiel-
skiego], Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo ze słodu palone-
go], Imitacja piwa, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Piwo, Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Na-
poje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo peł-

ne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodo-
we, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Aperi-
tify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Bazy 
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoho-
lowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodo-
we, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bez-
alkoholowy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [su-
jeonggwa], Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalko-
holowy jabłecznik, Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermento-
wany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna 
jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziar-
na jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzu-
jące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotonicz-
ne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brą-
zowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z zielonych 
warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje półmro-
żone, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witami-
ny, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoho-
lowy, Poncz owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie 
napoje gazowane], Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Ser-
watka [napoje], Soki, Sorbety [napoje], Sorbety w postaci na-
pojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalkoholowe, 
Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji 
piwa, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje 
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nic w po-
staci olejków eterycznych], Koncentraty do sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholo-
we], Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Napój z soku cy-
trynowego z cukrem, Syropy do napojów, Proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, Orszada, Pastylki do napo-
jów gazowanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporzą-
dzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania 
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napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Sok z cytryny 
do sporządzania napojów, Sok z limonki do sporządzania na-
pojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania na-
pojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Sy-
rop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do na-
pojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do pro-
dukcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzo-
wanych owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie 
serwatki, Syropy do sporządzania smakowych wód mineral-
nych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owoco-
wy, Wyciągi do sporządzania napojów, Preparaty do produk-
cji wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermento-
wany, 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe kok-
tajle 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-zakej, 
Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli al-
koholowych, 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, 
33, Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina mu-
sujące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwo-
ne wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina 
wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizo-
wane, 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 za-
wierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Likiery, Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery zio-
łowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr wy-
trawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodo-
wa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodar-
czej, 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 alkoholowymi 
(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 wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji napojów, Bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w odniesieniu do napojów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi.

(210) 545501 (220) 2022 07 22
(731) BABICZ JACEK FOTOGRAFIA I GASTRONOMIA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Rybarbar
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoob-
sługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi 
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mię-
so przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji i barów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezer-
wacji restauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Imprezy firmowe [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usłu-
gi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Organi-
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zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowanie 
żywności], Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrze-
nie w żywność], Usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Bary, Bary sałatko-
we, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi bar-
manów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi 
barów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlo-
wych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, Udzielanie informacji w zakresie 
barów, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Puby, Usługi w zakresie 
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem.

(210) 545502 (220) 2022 07 22
(731) W. LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO- 

-NASIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nad Stawem

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.20, 29.01.12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i kwiaty, 
Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Wieńce z kwiatów 
naturalnych, Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, 
do ozdabiania, Kwiaty suszone do dekoracji, Konserwowane 
kwiaty, Winorośle, darń naturalna, drzewa i produkty leśne, 
Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, 35 Sprzedaż towarów: podłoża 
hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i le-
śnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i leśnictwie, środki do ochrony oraz zapra-
wiania i konserwacji nasion, środki do ochrony i konserwacji 
roślin, geny nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz 

zaprawy do nasion, preparaty odżywcze dla roślin, prepa-
raty do regulacji wzrostu roślin, preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, środki do zwalczania robactwa, środki 
chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, pestycy-
dy, herbicydy, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
słód i zboża nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny 
i kwiaty, świeże owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, 
wieńce z kwiatów naturalnych, wieńce z suszonych kwiatów, 
zioła suszone do ozdabiania, kwiaty suszone do dekoracji, 
konserwowane kwiaty, winorośle, darń naturalna, drzewa 
i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, płody rol-
ne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne akcesoria 
ogrodowe, ogrodowe odzież i obuwie oraz nakrycia gło-
wy, narzędzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia 
i przyrządy do stosowania w ogrodnictwie i nasiennictwie, 
maszyny i urządzenia rolnicze oraz ogrodnicze i leśne, kieł-
kownice, karmniki, doniczki, osłonki na cebulki, pudełka, 
biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach 
reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej 
i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodar-
cze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębior-
stwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania 
rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 545504 (220) 2022 07 22
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne ho-
telami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynno-
ści biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych cen 
pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością hoteli dla osób 
trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzier-
żawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Admini-
strowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nie-
ruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, 39 Organizowanie podróży 
z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizo-
wanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Rezerwa-
cja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywko-
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we świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe 
usługi kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwa-
cja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów na impre-
zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwate-
rowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, waka-
cyjne i turystyczne.

(210) 545505 (220) 2022 07 22
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

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

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne ho-
telami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynno-
ści biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych cen 
pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością hoteli dla osób 
trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzier-
żawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Admini-
strowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nie-
ruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, 39 Organizowanie podróży 
z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizo-
wanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Rezerwa-
cja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe 
usługi kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwa-
cja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów na impre-
zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwate-
rowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, waka-
cyjne i turystyczne.

(210) 545506 (220) 2022 07 22
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne ho-
telami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynno-
ści biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych cen 
pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością hoteli dla osób 
trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzier-
żawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Admini-
strowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nie-
ruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, 39 Organizowanie podróży 
z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizo-
wanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Rezerwa-
cja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe 
usługi kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwa-
cja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów na impre-
zy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwate-
rowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, waka-
cyjne i turystyczne.

(210) 545509 (220) 2022 07 22
(731) TRZESZCZYŃSKA EWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA pro muzyka nowa

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 545513 (220) 2022 07 25
(731) ESTETYKA SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA MROCZEK, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hollywood Care
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy.

(210) 545520 (220) 2022 07 25
(731) NOWAK BARTOSZ FABRYKA MATERACY, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabrykamateracy.info Nowak
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(531) 02.03.05, 02.03.17, 27.05.01, 26.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 20 Materace, Materace [inne niż materace po-
łożnicze], Materace kempingowe, Materace łóżkowe, Mate-
race ogniotrwałe, Materace piankowe, Materace sprężyno-
we, Materace sprężynowe do łóżek, Materace typu futon 
[inne niż materace położnicze], Materace z lateksu, Maty dla 
dzieci do spania, Maty do drzemki [poduszki lub materace], 
Maty do spania, Maty kempingowe do spania [materace], 
Nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych] 
do umieszczenia wokół szyi, Nakładki na materace, Nakładki 
wierzchnie na materace, Ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dla dzieci, inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, Piankowe matera-
ce kempingowe, Podgłówki, wałki, Podstawy łóżek, Podsta-
wy pod materace, Poduszeczki podtrzymujące kark inne niż 
do celów medycznych lub chirurgicznych, Poduszki, Poduszki 
dekoracyjne, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki la-
teksowe, Poduszki na siedzenia, Poduszki na siedzenia do krze-
seł, Poduszki (obicia), Poduszki ozdobne, Poduszki-podkładki 
na krzesła, Poduszki z wypełnieniem, Pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, Przenośne materace do użytku w samochodach, 
Ramy do łóżek, Ramy łóżek z metalu, Sprężynowa podstawa 
materaca [box spring], Sprężyny do łóżek, Sprężyny do łóżek 
z materiałów niemetalowych, Stelaże do łóżek, Stelaże do łó-
żek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Wierzchnie nakładki 
na materace, Zagłówki do łóżek, Zagłówki - poduszki dla nie-
mowląt [podpórki], Zagłówki, Zagłówki dla niemowląt.

(210) 545526 (220) 2022 07 25
(731) ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHE Consulting

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, rekrutacja pracowni-
ków wspomagających prace biurowe, pośrednictwo pracy, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, re-
klama, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
badania rynku, biura pośrednictwa pracy, badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zatrud-
nienia, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, zarządzanie zasobami ludzkimi.

(210) 545528 (220) 2022 07 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) GANG BYSTRZAKÓW
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Nagrane media i media 
do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Książki dźwięko-
we, Książki elektroniczne do pobrania, Filmy animowane, Filmy 
wideo, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Papier i karton, Fotografie, Drukowane 

foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Afisze, Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, 
Bony wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Drukowane 
materiały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety, 
Kartonowe pudełka do pakowania, Karty, Karty upominkowe, 
Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, 
Naklejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, 
Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Publikacje promocyjne, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, 
Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, To-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru 
lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Reklamy drukowane, 28 Gry, zabawki, akcesoria do za-
bawy, Maskotki, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Usługi administracyjne w zakresie kart lo-
jalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, 36 Wydawanie kart przedpłaconych 
i bonów, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojal-
ność klienta, Wydawanie bonów wartościowych w związku 
z programami lojalnościowymi, 41 Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Organizowanie gier i konkursów, Prowadzenie 
konkursów w Internecie, Gry internetowe, gry oferowane on-
-line, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą stro-
ny internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 545530 (220) 2022 07 25
(731) MARCINKOWSKA MARZANNA P.P.H. APIMAR, 

Baranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HONEY BEE POWER

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy die-
ty, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, 30 Miody kremowane z dodatkami, Miód natu-
ralny, Naturalne substancje słodzące, Syrop cukru inwertowa-
nego [miód sztuczny], Syropy smakowe.

(210) 545538 (220) 2022 07 25
(731) KIEŁCZEWSKA MAGDALENA SMART AGING CLINIC, 

Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART AGING CLINIC DR MAGDALENA 

KIEŁCZEWSKA
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(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi 
kosmetyczne, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Za-
biegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy.

(210) 545542 (220) 2022 07 25
(731) MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 79 element
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe ze-
gary, Medale ze złota, Metale szlachetne nieprzetworzone 
lub półprzetworzone, Monety, Monety do kolekcjonowania, 
Monety ze złota, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użyt-
ku w stomatologii], Sztabki metali szlachetnych, Sztabki 
stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, Wyroby jubilerskie 
pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto nieprzetwo-
rzone lub kute.

(210) 545544 (220) 2022 07 25
(731) JASZEK KRZYSZTOF GOTAR, Olbrachcice Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) ARTBED
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka 
przenośne, Łóżka składane, Łóżka składane dla dzieci, Łóżka 
ze schowkiem (szufladami], Regulowane łóżka.

(210) 545548 (220) 2022 07 25
(731) JASZEK KRZYSZTOF GOTAR, Olbrachcice Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) DOMOSTREFA
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Lustra łazienko-
we, Lustra ścienne, Łóżka, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, 
Łóżka przenośne, Łóżka składane, Łóżka składane dla dzieci, 
Łóżka ze schowkiem [szufladami], Meble, Meble do salonu, 
Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble łazienkowe, Meble 
metalowe, Meble sypialniane, Modele dekoracyjne wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Regulowane łóżka, Szafki do łazie-
nek, Umywalki obudowane szafką.

(210) 545551 (220) 2022 07 25
(731) MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mennica Rosenberg
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe ze-
gary, Medale ze złota, Metale szlachetne nieprzetworzone 
lub półprzetworzone, Monety, Monety do kolekcjonowania, 
Monety ze złota, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użyt-
ku w stomatologii], Sztabki metali szlachetnych, Sztabki 
stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, Wyroby jubilerskie 
pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto nieprzetwo-
rzone lub kute.

(210) 545572 (220) 2022 07 27
(731) BORYSEWICZ JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lady Pank

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Płyty winylowe, Nagrane płyty kompaktowe 
[płyty CD], Kasety, Kasety audio, Kasety muzyczne, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 
Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach 
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania z kompu-
terowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa do po-
brania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona 
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo 
z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką, Magnesy, 21 Kubki, 
Bidony [puste], Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
Buteleczki, Butelki do picia, Butelki (Otwieracze do -), Dzban-
ki, Filiżanki gliniane, Filiżanki, nie z metali szlachetnych, Fili-
żanki z metali szlachetnych, Kamienne kostki do whisky, Ka-
rafki ze szkła, Kieliszki, Korkociągi, Kubki termiczne, Kubki wy-
konane z ceramiki, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, 
Kubki z podwójną ścianką, Kufle, Literatki, Manierki, Naczynia 
do napojów, Otwieracze do butelek, Piersiówki, Szklaneczki 
[naczynia do picia], Szklanki do whisky, Szklanki bez uchwy-
tów, Uchwyty na szklanki, Urządzenia do schładzania bute-
lek, Wiaderka do chłodzenia wina, Wiaderka do kostek lodu, 
Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Bibeloty 
[posągi] z porcelany, Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], 
Bibeloty z porcelany, Ceramiczne ozdoby, Ceramiczne statu-
etki, Dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Emalio-
wane pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki 
ze szkła, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Ozdob-
ne figurki wykonane ze szkła, Statuetki z porcelany, Szyldy 
porcelanowe, Szyldy szklane, Szkło ozdobne, Tabliczki cera-
miczne, Tabliczki szklane, Wyroby szklane, 24 Etykiety naszy-
wane z tkanin do ubrań, Flagi tekstylne, Flagi z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi z tworzyw sztucz-
nych, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Metki, Metki tekstylne, 
Nietkane artykuły tekstylne, Obciągi offsetowe z materiałów 
tekstylnych, Tekstylia, Tekstylia do druku cyfrowego, Tkaniny 
i substytuty tkanin, 25 Bandany, Bandany na szyję, Chustki 
na głowę, Chimary, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czap-
ki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Czapki narciarskie, Czapki sportowe, Czapki wełniane, 
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Daszki, Kapelusze, 
Kaptury, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów medycz-
nych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Okrycia gło-
wy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], 
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne 
do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Buty do biegania, 
Buty płócienne, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty wsuwane, Japonki, Obuwie codzienne, Akceso-
ria na szyję, Apaszki, Bermudy, Bezrękawniki, Blezery, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bojówki, Chinosy, Chus-
ty pareo, Ciepłe kurtki robocze, Długie kurtki, Dżinsy, Fartu-
chy, Garnitury, Golfy [odzież], Kamizelki, Kimona, Kolanówki, 
Kombinezony, Komplety sportowe, Kostiumy, Koszule, Ko-
szulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Kurtki bluzy, 
Kurtki [odzież], Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież 
damska, Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, 
Odzież sportowa, Ogrodniczki, Paski, Płaszcze, Podkoszulki, 
Podkolanówki, Polary, Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, Spód-
nice, Spodnie, Swetry [odzież], Szale, Szaliki, Szorty, T-shirty 
z krótkim rękawem, Wiatrówki, 41 Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Prezentacja na-
grań wideo, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
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Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Pro-
dukcja filmów, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwięku i obra-
zu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań muzycz-
nych, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja prezentacji 
audiowizualnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
Produkcja rozrywki audio, Produkcja telewizyjna, Tworzenie 
podcastów, Udostępnianie multimedialnych programów 
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, sze-
rokopasmowych, bezprzewodowych i online, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn interneto-
wych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
na internetowych stronach MP3, Usługi edycji nagrań audio 
i wideo, Usługi w zakresie nagrań, Usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej mu-
zyki, Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, Informacja 
o rozrywce, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Na-
uczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
imprez muzycznych, Pisanie piosenek, Rozrywka, Rozrywka 
on-line.

(210) 545574 (220) 2022 07 27
(731) FUNDACJA RATUJ RYBY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUJ RYBY

(531) 02.09.15, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie nakryć głowy, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie breloczki do kluczy 
[ozdoby], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przytulanki 
w postaci zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
repliki zwierząt jako zabawki, 41 Usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, Edukacja i szkolenia związane z ochro-
ną natury i środowiskiem.

(210) 545575 (220) 2022 07 27
(731) PRZYPRAWOMAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYPRAWOMAT.PL

(531) 05.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Mieszanki przypraw, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z: mieszankami przypraw, 
roślinami suszonymi, przyprawami.

(210) 545628 (220) 2022 07 27
(731) CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUTVRE
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe 
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamo-
we, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja 
[reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowa-
nie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama 
banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama 
biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Re-
klama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rekla-
ma radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama 
związana z transportem i dostawą, Usługi agencji modelek 
i modeli związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworze-
nia marki (reklama i promocja), 41 Kursy szkoleniowe w za-
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie kon-
ferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów 
związanych z reklamą, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą 
radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape room [rozrywka], Fan-
kluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Impre-
sariat artystyczny, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, Pro-
dukcja muzyczna, Usługi edukacyjne i instruktażowe w za-
kresie sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
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Kafeterie [bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi baro-
we, Usługi restauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane 
z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.

(210) 545696 (220) 2022 07 29
(731) KOŁODZIEJ TOMASZ WEŹ GRYZA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEŹ GRYZA PIZZERIA

(531) 05.11.05, 08.07.04, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.02, 26.13.25, 
27.05.01, 27.05.11

(510), (511) 43 Pizzerie, Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Restauracje oferujące dania na wynos, Przygo-
towywanie posiłków i napojów.

(210) 545777 (220) 2022 08 02
(731) WIECZOREK ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHO CAFÉ

(531) 11.03.04, 11.03.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Usługi 
rekreacyjne, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Wypo-
życzanie zabawek, Usługi placów zabaw, Usługi dziecięcych 
placów zabaw, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, 
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Wynajem dmu-
chanych domów do skakania, Zapewnianie dmuchanych 
domów do skakania do celów rekreacyjnych, Centra roz-
rywki, Organizowanie rozrywki, Ośrodki rozrywkowe, Usługi 
parków rozrywki, Prowadzenie parków rozrywki, Informacja 
o rozrywce, Wynajmowanie maszyn rozrywkowych, Organi-
zacja imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywko-
wych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Usługi 
w zakresie organizacji rozrywki, Produkcja występów w par-
kach rozrywki, Organizacja rozrywki na imprezy urodzino-
we, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja 
biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy 
rozrywkowe, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozryw-
kowych, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, 
Wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, Obsługa go-
ści na imprezach rozrywkowych, Zarządzanie stroną arty-
styczną lokali rozrywkowych, Usługi parków tematycznych 
i parków rozrywki, Dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, 
Przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywko-
wych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi 
w zakresie gier do celów rozrywkowych, Rozrywka w postaci 
występów na żywo i występów osób przebranych w kostiu-
my, Przedszkola, 43 Kawiarnie, Placówki opieki dziennej nad 

przedszkolakami i małymi dziećmi, Usługi kawiarni, Usługi 
barów kawowych, Usługi barów i restauracji, Bary przeką-
skowe.

(210) 545833 (220) 2022 08 03
(731) SZOPKA BARTŁOMIEJ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGO PRINT

(531) 27.05.01, 27.05.09, 24.01.03, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 
26.03.23

(510), (511) 25 Anoraki, Bandany, Bezrękawniki, Bielizna, 
Bluzki, Body [bielizna], Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Bok-
serki, Buty sportowe, Chusty, szale na głowę, Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki kąpielowe, Czapki sportowe, Daszki czapek, 
Damskie luźne topy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Dolne części ubrań [odzież], Funkcjonalne spodnie termoak-
tywne, Getry, Golfy [odzież], Kąpielowe kostiumy, Kamizelki 
[bezrękawniki], Kąpielówki, Kolanówki, Kolce [buty] do bie-
gania, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Komplety do bie-
gania [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kom-
plety sportowe, Koszule, Koszule sportowe pochłaniające 
wilgoć, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki polo, Ko-
szulki z nadrukami, Kurtki sportowe, Kurtki, Legginsy, Majtki, 
Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sa-
nitarnych, Minispódniczki, Nakrycia głowy dla dzieci, Obuwie 
sportowe, Odzież codzienna, Odzież gotowa, Odzież hafto-
wana, Odzież sportowa, Opaski na głowę, Okrycia przeciw-
deszczowe, Opaski przeciwpotne, Pelerynki, Podkolanówki, 
Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Potniki, Polary, Rękawicz-
ki, Rajstopy sportowe, Pulowery, Repliki kompletów piłkar-
skich, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Spodenki, Spódnice, 
Spódnica-spodnie, Spodnie, Spodnie do joggingu, Spodnie 
sportowe, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje sportowe, 
Sukienki do gry w tenisa, Swetry, Szale, Szorty, T-shirty z krót-
kim rękawem, Topy [odzież], Trykoty, Ubiory do uprawiania 
sztuk walki, Znaczniki [narzutki] sportowe, Sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Szale 
i chusty na głowę, Obuwie przeciwdeszczowe, Biustonosze, 
Ocieplacze, Bielizna funkcjonalna, Koszulki do jogi, Koszul-
ki bez rękawów, Bluzy sportowe, Bielizna wchłaniająca pot, 
Czapki narciarskie, Buty do biegania, Odzież dla rowerzystów, 
Skarpety sportowe, Peleryny [płaszcze], Paski, Szaliki, Szaliki 
rurkowe (kominy) na szyję, Kamizelki, Odzież przeciwdesz-
czowa, Topy do biegania, 35 Reklama, Usługi marketingowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 40 Nadrukowy-
wanie koszulek z krótkim rękawem, Usługi haftowania koszu-
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lek z krótkim rękawem, Krawiectwo lub krawiectwo lekkie, 
Przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie], Nadrukowy-
wanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Szycie 
(produkcja na zamówienie).

(210) 545862 (220) 2022 08 04
(731) STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFF american film festival

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 01.01.04, 
01.01.10

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usłu-
gi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marketingowe, 
Reklama i marketing, Reklamy kinowe, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów 
reklamowych, 38 Transmisja programów drogą kablową 
i satelitarną, Transmisja programów telewizyjnych, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń 
online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, 41 Montaż filmów, Produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Dystrybu-
cja filmów, Kina, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozryw-
kowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z filmem, Organizowanie festiwali, Organizowanie kongre-
sów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Pla-
nowanie pokazów filmów, Pokazy filmowe, Usługi w zakresie 
kultury, Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usłu-
gi organizatora), Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Adaptacja 
i montaż kinematograficzny, Produkcja filmów kinowych, Fo-
tografia, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja filmów, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Produkcje 
teatralne, Produkcja widowisk teatralnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu teatralnego, Prowadzenie festiwali filmo-
wych, Studia filmowe, Wypożyczanie filmów, Usługi w zakre-
sie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy.

(210) 545880 (220) 2022 08 05
(731) BARYLISZYN JERZY, Głogów
(540) (znak słowny)
(540) Jurandos
(510), (511) 3 Perfumy, Kremy do ciała [kosmetyki], Kre-
my do golenia, 5 Żele do stymulacji seksualnej, Preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, Środki ułatwiające zbliżenie 
seksualne, Preparaty do powstrzymywania popędu seksu-
alnego, Kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksual-
ną u mężczyzn, 10 Gadżety erotyczne, Zabawki erotyczne, 

Sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, 
Wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Przyrządy 
do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne dla 
dorosłych, Sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla do-
rosłych, 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, 41 Nauczanie i szkolenia.

(210) 545881 (220) 2022 08 05
(731) BOROWSKI DARIUSZ BOROWSKI STUDIO, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) good news

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.12, 
26.03.23

(510), (511) 35 Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych.

(210) 545892 (220) 2022 08 05
(731) KRUPSKA-FIRLA KINGA, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODULO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 16 Stemple na atrament, Pieczątki odciskowe, 
Pieczątki kauczukowe, Kasetki na stemple [pieczątki], Dru-
kowane materiały edukacyjne, Książki z zadaniami dla dzieci, 
28 Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Gry-
-łamigłówki logiczne, Zabawki edukacyjne, Wielofunkcyjne 
zabawki dla dzieci, Artykuły do zabawy dla dzieci, 41 Usługi 
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi eduka-
cyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci.

(210) 545905 (220) 2022 08 05
(731) MTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ
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(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 
27.05.24, 27.01.25, 29.01.12

(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Urządzenia do prze-
noszenia i transportu, Pompy, kompresory i dmuchawy, 
12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 545906 (220) 2022 08 05
(731) MTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 
27.05.23, 27.01.25, 29.01.12

(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Urządzenia do przenoszenia i transportu, 12 Po-
jazdy i środki transportu.

(210) 545907 (220) 2022 08 05
(731) MTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.23, 
27.05.24, 27.01.25, 29.01.12

(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Urządzenia do przenoszenia i transportu, 12 Po-
jazdy i środki transportu.

(210) 545937 (220) 2022 08 08
(731) LEVERX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) amango
(510), (511) 35 Przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 542060, 545108, 545109, 545147

3 528258, 542773, 542774, 543051, 543209, 543210, 544209, 544211, 544213, 544214, 544215, 544216, 544217, 
544218, 544219, 544220, 544221, 544659, 544679, 544761, 544941, 545068, 545084, 545094, 545139, 545161, 
545166, 545287, 545880

4 540464, 540465, 545268

5 528258, 541763, 542057, 542997, 543209, 543210, 544209, 544211, 544213, 544214, 544215, 544216, 544217, 
544218, 544219, 544220, 544221, 544462, 544575, 544659, 544661, 544679, 544691, 544724, 544941, 545059, 
545084, 545139, 545144, 545145, 545252, 545302, 545313, 545530, 545880

6 533878, 534121, 539105, 542642, 544666, 545398, 545400, 545402, 545461, 545467, 545468, 545469, 545470, 
545471, 545472, 545473, 545474, 545475, 545476, 545477, 545478, 545480, 545482

7 540464, 540465, 544309, 544508, 545398, 545400, 545402, 545461, 545467, 545468, 545469, 545470, 545471, 
545472, 545473, 545474, 545475, 545476, 545477, 545478, 545480, 545482, 545905, 545906, 545907

8 545068

9 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 531938, 533878, 540464, 540465, 542369, 542642, 544152, 544237, 
544474, 544475, 544508, 544518, 545064, 545077, 545086, 545089, 545093, 545137, 545386, 545398, 545400, 
545402, 545403, 545461, 545466, 545467, 545468, 545469, 545470, 545471, 545472, 545473, 545474, 545475, 
545476, 545477, 545478, 545480, 545482, 545509, 545528, 545572

10 544209, 544211, 544213, 544214, 544215, 544216, 544217, 544218, 544219, 544220, 544221, 544941, 545880

11 540464, 540465, 540990, 542642, 544508, 545268, 545345

12 531938, 533878, 540464, 540465, 542642, 545173, 545455, 545905, 545906, 545907

14 543409, 545542, 545551

16 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 539778, 543409, 543868, 545278, 545377, 545528, 545892

17 533878, 539289, 539290, 539291, 543045, 544508, 545345

18 539778, 543409, 544237, 544548, 545094, 545101

19 510940, 510941, 510970, 533878, 539105, 539289, 539290, 539291, 543045, 544309, 544719, 545345

20 510940, 510941, 510970, 543409, 545167, 545272, 545520, 545544, 545548

21 544770, 544771, 544772, 544774, 545058, 545068, 545137, 545572

24 544237, 544731, 545572

25 539778, 543868, 544237, 544518, 545094, 545101, 545103, 545104, 545137, 545572, 545833, 545880

26 544770, 544771, 544772, 544774

28 543409, 545168, 545285, 545328, 545528, 545892

29 532271, 534431, 537974, 537979, 537980, 537981, 541252, 542718, 542719, 542845, 543868, 544077, 544082, 
544085, 544090, 544091, 544163, 544370, 544432, 544433, 544537, 544538, 544539, 544540, 544661, 544669, 
544805, 545058, 545117, 545276, 545300, 545308, 545335

30 534431, 541252, 542718, 542719, 542845, 542995, 543868, 544163, 544432, 544433, 544539, 544540, 544661, 
544691, 544805, 545058, 545068, 545267, 545530, 545575

31 544163, 544539, 544540, 544661, 544770, 544771, 544772, 544774, 545058, 545099, 545106, 545330, 545430, 
545496, 545497, 545499, 545502

32 534431, 542283, 543868, 544163, 544541, 544733, 545068, 545500

33 534431, 542283, 543862, 544733, 545422, 545500
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35 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 531938, 533878, 534121, 534431, 539252, 539289, 539290, 539291, 
539778, 540464, 540465, 540990, 541312, 542865, 542866, 543409, 543902, 543927, 544070, 544108, 544237, 
544309, 544405, 544518, 544679, 544683, 544717, 544762, 545059, 545068, 545077, 545085, 545086, 545089, 
545093, 545094, 545098, 545103, 545104, 545106, 545144, 545145, 545164, 545179, 545203, 545267, 545268, 
545276, 545296, 545297, 545300, 545335, 545359, 545365, 545377, 545386, 545398, 545400, 545402, 545455, 
545461, 545467, 545468, 545469, 545470, 545471, 545472, 545473, 545474, 545475, 545476, 545477, 545478, 
545480, 545482, 545490, 545496, 545497, 545499, 545500, 545502, 545504, 545505, 545506, 545509, 545526, 
545528, 545574, 545575, 545628, 545833, 545862, 545880, 545881, 545937

36 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 540464, 540465, 543409, 543927, 544762, 545090, 545098, 545157, 
545158, 545289, 545339, 545375, 545377, 545504, 545505, 545506, 545528

37 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 531938, 533878, 539105, 539289, 539290, 539291, 540053, 540464, 
540465, 543045, 543927, 544474, 544475, 544717, 544770, 544771, 544772, 544774, 545090, 545098, 545173, 
545271, 545272, 545290, 545375, 545504, 545505, 545506

38 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 531938, 545077, 545085, 545105, 545862

39 510940, 510941, 510970, 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 531938, 540464, 540465, 544474, 544475, 
545088, 545090, 545163, 545173, 545398, 545400, 545402, 545403, 545422, 545461, 545466, 545467, 545468, 
545469, 545470, 545471, 545472, 545473, 545474, 545475, 545476, 545477, 545478, 545480, 545482, 545504, 
545505, 545506

40 539289, 539290, 539291, 540464, 540465, 542642, 543902, 544666, 545278, 545504, 545505, 545506, 545833

41 510940, 510941, 510970, 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 534431, 539252, 540464, 540465, 542366, 
542865, 542866, 543927, 544070, 544152, 544518, 544649, 544650, 544717, 544763, 545074, 545077, 545086, 
545089, 545092, 545093, 545096, 545098, 545103, 545105, 545110, 545157, 545158, 545164, 545253, 545267, 
545296, 545297, 545310, 545357, 545358, 545456, 545457, 545460, 545490, 545504, 545505, 545506, 545509, 
545528, 545572, 545574, 545628, 545777, 545862, 545880, 545892

42 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 533878, 535604, 539252, 539289, 539290, 539291, 540053, 540464, 
540465, 542369, 542642, 543409, 543927, 544152, 544405, 544474, 544475, 544508, 544518, 544649, 544650, 
544770, 544771, 544772, 544774, 545074, 545086, 545087, 545089, 545093, 545098, 545144, 545145, 545345, 
545375, 545376, 545386, 545937

43 510940, 510941, 510970, 534431, 541016, 542845, 543868, 544108, 544763, 545058, 545119, 545267, 545289, 
545296, 545297, 545365, 545395, 545411, 545422, 545498, 545501, 545504, 545505, 545506, 545628, 545696, 
545777

44 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 539252, 541285, 544379, 544649, 544650, 544770, 544771, 544772, 
544774, 545087, 545092, 545096, 545110, 545119, 545144, 545145, 545157, 545158, 545227, 545273, 545356, 
545357, 545358, 545365, 545456, 545513, 545538

45 529617, 529618, 529619, 529620, 529622, 539252, 544405, 545082, 545083, 545110, 545296, 545297, 545628



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1965 KRAKUS GWARANCJA SMAKU 544163

2A 544666

79 element 545542

Abiregard 545252

AFF american film festival 545862

AKU-PR 533878

amango 545937

APARTAMENTY OLEŃKA 541016

APM BUSINESS PARK 545090

Appkomat InPost 545461

Appkomat InPost 545474

Appkomat InPost 545475

Appkomat 545398

Appkomat 545400

Appkomat 545402

ARCHE Consulting 545526

ARCO by PACO PÉREZ 545058

ARTBED 545544

ATENA 545268

Basket Boom! 545310

Betpol DOM 540053

BIESZCZADZKA MANUFAKTURA WĘDLIN 545276

BIOKURATOR 545108

Biopronll 545313

BJK CHANGE 4 GOOD 544650

BJK ZMIANA NA DOBRE 544649

Bobolen 544211

BOHO CAFÉ 545777

bulldog 545285

by Kate Zett 545164

CALLA 544770

CALLA 544771

CALLA 544772

CALLA 544774

Casa de Aceites del Sur 545117

CCF1 545084

coco med 545273

CODEAGENCY 545386

CPP PREMA 544508

CRACWOW 545289

CRUX the essence of goodness 544462

DasMotors 545173

DEPRELLA 544575

DERMI BY DERMATOLOGIST Sun 544761

DIABLICA 539778

DIET BOX 545119

Dinozaur w opałach 545168

dogs Shutter 545074

Doktor Miłość 545110

DOMOSTREFA 545548

DRUKLA.NET 545278

efekt inhalacji 544217

EKO-STAR 545088

ELIXIO GRAFFIGNA 543862

EQUILIBRIO 545330

Eurokadra PRO 544070

fabrykamateracy.info Nowak 545520

FEBICO 545059

FESTIWAL MUZYKA ARCHIWÓW 545457

FIN hub 544762

fito ReVita+C FLOSLEK LABORATORIUM  543210

FLOSLEK PHARMA A+D+E+K care 545139

Fructos K&K 545300

FUNDACJA pro muzyka nowa 545509

Fundamental 545109

FUTVRE 545628

GANG BYSTRZAKÓW 545528

Gemini Polska 539252

GLOWOASIS 545287

GMINA BRUDZEŃ DUŻY MAZOWIECKA  
SZWAJCARIA 544717

GOOD CHEW 545430

good news 545881

GRUPA PHH 545505

GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY 545504

GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY 545506

HASHIME CONTROL 545302

Helme 545365

HES SERWIS 545271

hireplace 535604

HOLIDAY CAMPING 510970

Hollywood Care 545513

HONEY BEE POWER 545530

HUSARSKA 60 545395

Hyal 5 544659

Hypertech 544474

hypertech 544475

IB PROJEKT 545376

Icy Rub Gel 528258
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130 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2022

IMAKE 545167

istota natury 542774

ivolta 531938

Jafree 544085

Jalubię 544090

Japlus 544082

Jastrong 544091

Jaśki 544077

jawa DROGERIE 545068

Jurandos 545880

K2 GROUP 545339

K45 KANCELARIA DORADCÓW 544405

Kancelaria Jachira 545083

Kancelaria Sobota 545082

KASZI KASHI K 532271

KING 545161

KOMINO hand made 544731

KRYS-MET 543902

KS ‚POLONIA’ WILNO 545103

KUCA 542642

Kuchnia STAROPOLSKA NOWOCZEŚNIE 544433

KUNERT GROUP 510940

KUNERT GROUP 510941

Lady Pank 545572

LASER ESTETICS LASER STUDIO 545227

LIGHT CENTER 540990

LIXY 545500

LOGO PRINT 545833

Lohi 542718

LONGERSY 545308

LosBakalios 544539

LosBakalios 544540

Lucky Alpaki 545456

Luxus Fresh 545099

magazyn1911.pl Internetowy Magazyn  
Kibiców Polonii Warszawa 545104

MareaSea SINCE 2022 TAWERNA RYBACKA 544537

MareaSea SINCE 2022 TAWERNA RYBACKA 544538

MEAL BOX 544432

MedCare 541763

medi Bobolen baby 544215

medi Bobolen 544214

medi 544213

Mennica Rosenberg 545551

MIAUTORING 545092

MINDHEALTH 541285

MODULO 545892

MOOC ENERGY DRINK 544541

MOTO FENEK 545455

moxo 544763

MT PHARMA 545144

MT Pharma 545145

MTZ 545905

MTZ 545906

MTZ 545907

MUZEUM BAJGLI 544108

N NARZĘDZIOWNIA 545203

Narewka Naturalnie! 545359

Nasiona Kujawskie 545106

NATTRA laboratories 544679

naturalnie piękne 542773

Nutrein 544661

Od 1994 ŁAPKA AUTO SERWIS 545290

OdpinamWrotki 544518

ORGANIC PRODUCT FARM FRESH 544691

OTTOMANIA 545179

OVA SYSTEM 545345

Paczkomat 24/7 545470

Paczkomat 24/7 545471

Paczkomat 24/7 545472

Paczkomat 24h 545467

Paczkomat 24h 545468

Paczkomat 24h 545469

PaczkoPunkt InPost 545403

PaczkoPunkt 545466

PAM Polska Akademia Mody 545490

PAN ORZECH 544805

PANNA Z KOTEM 545096

PARAMIG FAST 544941

PARKANE.pl systemy ogrodzeniowe 534121

paula OKNA BRAMY DRZWI ROLETY 545272

Pavlove 545411

PERFECTHERM 544309

PGE Polska Grupa Energetyczna 540465

PGE 540464

Podaj Dalej FUNDACJA 545158

PODAJ DALEJ 545157

Polenergia Kogeneracja 545163

Polgabion 539105

Propocell 544218

PRZYPRAWOMAT.PL 545575

PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI 542366

PUFF 542283

QUEEN 545166

QUEST 545077

R REANS 544237

RATUJ RYBY 545574

RAVEN SHOW 545253

ReaLips 545357

ReaLips 545358

REALVEST EQUITY FUND 545098

REALVEST 543927
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Nr  ZT33/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 131

RKO 545094

Robomat InPost 545473

Robomat InPost 545480

Robomat InPost 545482

Robomat 545476

Robomat 545477

Robomat 545478

rośniemy od 1992 W. LEGUTKO 545496

RYBARBAR 545498

Rybarbar 545501

SALINY WIELICKIE 534431

SALUS EXPO 543045

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM w Szczecinie 545087

Samon 542719

SANDflex 545375

SELECTED For You DO USMAŻENIA  
DO UPIECZENIA 544669

sense BOOST ESSENCE OF FRESHNESS 543051

SKARBNICA NARODOWA 543409

Słodyczowo Sklep 544683

SMART AGING CLINIC  
 MAGDALENA KIEŁCZEWSKA 545538

SOKOŁÓW PRZEKĄSKA MIĘSNA  
MINI SNACKI PLEŚNIOWE BEZ DODATKU 
FOSFORANÓW SOKOŁOWSKI ŚWIAT  
PRZEKĄSEK MIĘSNYCH Snacks Chips  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 537974

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CHILLI  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g  
produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu  
sodu PRODUKT BEZGLUTENOWY  537979

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU  
CZOSNKU DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu  
sodu PRODUKT BEZGLUTENOWY 537980

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU  
JALAPENO DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów  
glutaminianu sodu 537981

SOLOXELAM 542997

SOWARD SKILLS 545297

SOWARD 545296

SPOD LADY 541252

Street Lód 542995

sun care DERMA FLOSLEK LABORATORIUM 543209

Sushi Friends 542845

SZPLIN 545328

ŚLĄZERKI - ŚLĄSKA W NOWYM WYMIARZE 544370

TADABISTER 544724

TATRAN GROUP 539289

TATRAN 539290

TATRAN 539291

To nie ze mną 545105

TUBERPOWER 545147

Twój dom 542060

UA FESTIWAL USŁYSZEĆ ARCHITEKTURĘ 545460

uhandluj.pl 545085

UNSOLVED 544152

URBO ART – HOME DESIGN 544719

V VetBank 545356

Verbascon baby 544216

Verbascon gardło med 544220

Verbascon nasal 544221

VERSUS 545137

W. LEGUTKO 545497

W. LEGUTKO 545499

WEISNER 545101

WEŹ GRYZA PIZZERIA 545696

WIELKOPOLSKI INDYK 545335

WILD ROCK CIDER ORIGINAL 544733

WINO365 545422

WiseRise 542865

WiseRise 542866

woda48.pl 541312

x 545086

x 545089

xantusTV 545093

XNieruchomości 545377

Yosi 542369

ZDROWA KROWA 543868

ZJEDZMY TROCHĘ SŁODKOŚCI 545267

ZŁOTY PIES 544379



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.

390467 ARTANOVA (2022 06 30) 20
575643 ECO-L-VALVE (2022 07 13) 6
1006485 mow (2022 07 14) 28
1220417 BelorDesign (2022 07 06)

CFE: 27.05.01 3, 5, 8, 16, 21, 24
1609304 omoda (2022 07 12)

CFE: 27.05.01 12
1674172 RFX (2022 04 04) 7, 9, 12
1674181 HOPE (2022 04 08, 2021 10 14)

CFE: 26.01.03, 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01 29
1674189 P Possible Le luxe de la pureté  

(2022 05 04, 2021 12 22)
CFE: 01.15.15, 27.05.10, 29.01.12 1, 3, 11, 35, 39

1674217 microbor (2022 04 05)
CFE: 26.15.09, 27.05.09, 29.01.12 6, 7, 8, 40, 42

1674271 Yılmar (2022 01 05)
CFE: 26.01.05, 26.03.02, 26.13.25, 
27.05.17, 29.01.12

6, 20

1674273 GND (2022 03 21, 2022 02 03)
CFE: 26.01.12, 26.11.07, 27.05.23 35, 36

1674318 king (2022 05 30)
CFE: 24.09.07, 27.05.01 7, 8, 11

1674333 silver 21 (2022 05 30)
CFE: 25.05.25, 27.07.01, 28.05.00, 29.01.12 34

1674338 NATURAL GREEN FIBER POWER (2022 05 26)
CFE: 26.04.03, 27.05.10, 29.01.12 3, 21, 24

1674469 LANDINI (2022 05 31)
CFE: 26.11.14, 27.05.01 32, 33

1674568 authoriderm GLOBAL DERMAL INSTITUTE 
(2021 08 19)
CFE: 26.11.02, 27.05.01 3, 5, 35

1674569 LYKD MYSTYLEUP (2021 08 19)
CFE: 02.09.01, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.14

3, 5, 21, 35

1674576 DIESEL (2021 12 22) 9, 12, 18, 28, 33, 35, 
36, 41, 42, 43

1674834 VAZISUBANI ESTATE Est. 1891 (2022 07 06)
CFE: 06.19.01, 07.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

33

1674837 ZUVER (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 3, 4, 5, 21, 35

1674839 YOUNGI (2022 04 21, 2022 03 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.15 3, 5, 10, 18, 20, 

25, 28, 29, 35
1674855 NewBluetest (2022 06 27)

CFE: 27.05.01 5
1674901 TELZEAL (2022 06 27)

CFE: 27.05.01 9
1674909 ORINER (2022 05 30, 2022 05 11) 12
1674942 NIZOEXPERT (2022 05 31, 2022 05 10) 3, 5
1675041 LLN (2022 04 02)

CFE: 26.03.23, 26.13.25, 28.03.00 6
1675090 MOUNTAIN DREAMS 

(2022 04 14, 2021 10 18)
5, 30, 35

1675096 MC 2 SAINT BARTH (2022 02 15)
CFE: 25.07.04, 26.04.09, 27.05.10, 
27.07.01, 29.01.13

18, 35

1675103 made by society (2022 01 12)
CFE: 27.05.24 25, 35

1675170 ESINNA (2022 05 17)
CFE: 26.01.03, 27.05.24 7, 12

1675181 STL Santelon (2022 05 19)
CFE: 26.01.02, 27.05.01 25

1675295 con.tact (2022 06 09, 2022 03 15)
CFE: 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01 9, 45

1675310 MASTERLAC (2022 05 24) 5
1675375 microbiome friendly (2022 01 26)

CFE: 01.13.01, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.15

3, 5, 30, 32

1675393 La Maya (2022 06 24)
CFE: 27.05.01 21



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1674189 

3  1220417, 1674189, 1674338, 1674568, 1674569, 1674837, 1674839,
 1674942, 1675375 

4  1674837 

5  1220417, 1674568, 1674569, 1674837, 1674839, 1674855, 1674942,
 1675090, 1675310, 1675375 

6  575643, 1674217, 1674271, 1675041 

7  1674172, 1674217, 1674318, 1675170 

8  1220417, 1674217, 1674318 

9  1674172, 1674576, 1674901, 1675295 

10  1674839 

11  1674189, 1674318 

12  1609304, 1674172, 1674576, 1674909, 1675170 

16  1220417 

18  1674576, 1674839, 1675096 

20  390467, 1674271, 1674839 

21  1220417, 1674338, 1674569, 1674837, 1675393 

24  1220417, 1674338 

25  1674839, 1675103, 1675181 

28  1006485, 1674576, 1674839 

29  1674181, 1674839 

30  1675090, 1675375 

32  1674469, 1675375 

33  1674469, 1674576, 1674834 

34  1674333 

35  1674189, 1674273, 1674568, 1674569, 1674576, 1674837, 1674839,
 1675090, 1675096, 1675103 

36  1674273, 1674576 

39  1674189 

40  1674217 

41  1674576 

42  1674217, 1674576 

43  1674576 

45  1675295



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.

539549 Cosmetic Warriors Limited
2022 05 30 1, 3, 16, 30, 35

538565 SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA
2022 06 27 9, 25, 35, 41

538904 SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA
2022 06 27 9, 21, 25, 35, 41

538908 SZYŁKIEWICZ KAMIL WERTOFIX MEDIA
2022 06 27 9, 21, 25, 35, 41

538905 JAGIELSKI BARTOSZ
2022 06 28 9, 21, 25, 35, 41

540392 KROPIELNICKI TADEUSZ KROPIELNICKI  
TADEUSZ PPHU DABI USŁUGI OGÓLNOBU-
DOWLANE-REMONTOWE
2022 06 21 10, 35

543119 NOVARTIS AG
2022 08 01 5

533381 PUMA SE
2022 08 02 9, 35

533381 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
2022 08 02 9, 16, 35, 40, 41



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1487746 SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
2022 08 02 9, 42
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