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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 10 października 2022 r. Nr ZT41

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) 476737 (220) 2017 09 21
(731) SZCZEPANIK JAROSŁAW, Pabianice;  

PIOTROWSKA-MAŃKO KATARZYNA, Łódź; 
WALOSZCZYK KRZYSZTOF, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADWOKAT

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, al-
bumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, druki, 
obrazy i zdjęcia, szablony kreślarskie, długopisy, pióra, ołówki, 
kredki, farby, ulotki, pastele, pędzle, mazaki, flamastry, zakre-
ślacze, przybory do pisania, przybory do szkicowania, przy-
bory do malowania, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
artykuły do stemplowania, bloki i bloczki papierowe, dzien-
niki, kalendarze, koperty, materiały szkoleniowe i instrukta-
rzowe, okładki na akta, podkładki na biurko, przyrządy do ry-
sowania, teczki konferencyjne, zakładki, afisze, plakaty, druko-
wane czasopisma poświęcone prawu, almanachy [roczniki], 
arkusze informacyjne, arkusze wyników, banery wystawowe 
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety, 
bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny in-
formacyjne, bony, broszury, cenniki, dodatki do gazet w po-
staci czasopism, druki handlowe, druki w formie obrazów, 
drukowane arkusze informacyjne, drukowane czasopisma 
poświęcone turystyce, drukowane czasopisma poświęco-
ne filmom, drukowane czasopisma poświęcone sztukom 
teatralnym, drukowane czasopisma poświęcone sztuce fi-
guratywnej, drukowane czasopisma poświęcone tańcowi, 
drukowane dyplomy [nagrody], drukowane karty odpowie-
dzi, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały 
dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane 
materiały piśmienne, drukowane nagrody, drukowane notat-
ki z seminariów, drukowane zaproszenia, drukowane wzory, 
drukowane wykresy, drukowane raporty z badań, drukowa-
ne raporty konsumenta, fiszki, formularze [blankiety, druki], 
formularze czyste, gazety, gazety codzienne, historyjki ob-
razkowe, horoskopy drukowane, instrukcje komputerowe, in-
strukcje obsługi programów komputerowych, instrukcje ob-
sługi używane z oprogramowaniem komputerowym, kalen-
darze drukowane, kalkomanie 3d do stosowania na każdej 
powierzchni, kartki motywacyjne, karty do kolekcjonowania, 
karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycz-

nie, katalogi, karykatury, karty z pytaniami, komiksy, komiksy 
[książki], komunikaty prasowe [materiały drukowane], krzy-
żówki, książeczki do kolorowania, książeczki do kolorowania 
dla dorosłych, książki, kupony, lekcje drukowane, monogra-
fie, organizery osobiste, podpisane fotografie, pocztówki, 
plany drukowane, plakaty reklamowe, periodyki drukowane, 
periodyki [czasopisma], papier gazetowy, podręczniki edu-
kacyjne, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, 
raporty, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, ręko-
pisy książek, spisy, strategiczne przewodniki w formie czaso-
pism do gier video, szkice, szyldy reklamowe z papieru lub 
z kartonu, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice reklamo-
we z kartonu, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty 
z papieru, ulotki drukowane, ulotki, wizytówki, zawiadomie-
nia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty ćwiczeń 
z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zbiory streszczeń 
orzeczeń sądowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 481112 (220) 2018 01 15
(731) CRAIGGS GRAŻYNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENGLISH JOHNNY coffee & tea

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 11.03.04
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, 43 kawiarnia, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, usługi świadczone 
przez bary bistro, snack-bary, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], bary sałatkowe, bary przekąskowe, bary, kafeterie 
[bufety], restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania 
na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje serwują-
ce delikatesy, restauracje z grillem.

(210) 483370 (220) 2018 03 12
(731) Hästens Sängar AB, Köping, SE
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.01, 26.03.11, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.08, 
26.04.09, 29.01.12, 09.01.11, 09.01.18, 09.01.22

(510), (511) 44 usługi opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 497310 (220) 2019 03 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zbieram, więc jestem. Kolekcje - zbiory - hobby
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu-
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magne-
tyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisa-
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, 
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania foto-
grafii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie opra-
wione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, 
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania 
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi 
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usłu-
gi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-

medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne  
on-line książek i periodyków, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.

(210) 520451 (220) 2020 11 05
(731) WeWork Companies LLC, Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) WEWORK
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych i komputerów podręcznych, 
mianowicie zarządzanie członkostwem w usługach obiek-
tów coworkingowych, zamawianie i zarządzanie przydzia-
łami powierzchni biurowej, rezerwowanie sal konferencyj-
nych, 35 wypożyczanie sprzętu biurowego w obiektach 
do co-workingu, informacja o działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, mia-
nowicie udostępnianie wsparcia w rozpoczynaniu działalno-
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, świadczenie usług 
wsparcia biurowego, usługi online z zakresu nawiązywania 
kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, 36 usługi zarzą-
dzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarzą-
dzanie nieruchomościami, wynajem, pośrednictwo, leasing 
i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, biurami i po-
wierzchnią biurową, wynajem powierzchni biurowej, naby-
wanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, wynajem biur 
do coworkingu z biurkami, prywatnymi biurami, sprzętem 
biurowym, działem pocztowym, działem drukowania, recep-
cją, kuchnią, salami konferencyjnymi, sprzętem telekomuni-
kacyjnym i innymi udogodnieniami biurowymi, wynajem 
biur do coworkingu na godziny, wynajem powierzchni biu-
rowej wyposażonej w sprzęt biznesowy i inne udogodnienia 
dla nowych firm, firm rozpoczynających swoją działalność 
i firm istniejących , 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi kawiarni, barów, stołówek i restauracji, usługi ca-
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teringowe, usługi barowe, udostępnianie ośrodków kultury 
na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie obiektów 
konferencyjnych, wystawowych i na spotkania, wynajem 
obiektów i sal konferencyjnych na wydarzenia biznesowe 
i towarzyskie.

(210) 524996 (220) 2021 02 19
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 527953 (220) 2021 04 20
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.05
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, 
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
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we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i prze-
syłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call 
center), Usługi Telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawa-
nia bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja pli-
ków cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmi-
sja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Trans-
misja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do internetu, 
Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie progra-
mów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-

wych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez 
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, 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, Usługi 
teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Usługi Informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 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 elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi 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 
uprzednio wymienionych usług.
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.03
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, 
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektu-
ry, 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 
gospodarcze], 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 promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 

w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i ciepl-
nej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania 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, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania 
dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi po-
średnictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi makler-
skie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, 
Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Le-
asing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, 
Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem nie-
ruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieru-
chomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wy-
najem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomo-
ści, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
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 przesy-
łanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call 
center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunika-
cji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmi-
sja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi trans-
misyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi do-
stępu do internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyj-
nej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i in-
nych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, 
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów ra-
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diowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz sateli-
tarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do pro-
gramów radiowych, 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, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, 
Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wy-
staw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowa-
nie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja 
filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji 
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych, Montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audy-
cji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskoję-
zycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycz-
nych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wi-
deo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi pu-
blikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.
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(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.05
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-
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gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 

i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
Informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi Infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(531) 21.03.01, 24.15.03, 26.15.01, 26.07.25
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Ka-
lendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Ko-
miksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materia-
ły do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały 
drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażo-
we, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, 
Wyroby z tektury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace 
biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Bada-
nia rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodar-
czej, Informacja o działalności gospodarcze], handlu, rekla-
mie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja 
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 sprzeda-
ży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalno-
ścią 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, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpo-
wszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skom-
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usłu-
gi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hur-
towa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z kata-
logu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro-
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produk-
tów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wyko-
rzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elek-

trycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, za-
opatrywania 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 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 usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny 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 uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
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 przesy-
łanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call 
center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunika-
cji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmi-
sja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi trans-
misyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi do-
stępu do internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyj-
nej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i in-
nych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, 
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów ra-
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diowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Przekaz sateli-
tarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych 
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życze-
nie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do pro-
gramów radiowych, 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, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących 
do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elek-
tronicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, 
Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działal-
ność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wy-
staw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowa-
nie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja 
filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji 
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych, Montaż programów radio-
wych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audy-
cji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskoję-
zycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycz-
nych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi 
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyj-
nych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wi-
deo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi pu-
blikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.
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(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.05
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
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duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 

Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
Informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi Infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.07
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarcze], handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-

gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
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i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
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usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
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Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomuni-
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średnictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączno-
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ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
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kacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez roz-
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konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawni-
cze. Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
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wanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
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porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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-
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sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-

gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
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i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
Informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi Infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 527971 (220) 2021 04 20
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 21.03.01, 26.15.01, 24.17.02, 26.07.01
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarcze], handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
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duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 

Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, 
Usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 21.03.01, 26.15.01, 26.07.01, 26.07.04
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-

duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-
ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2022

Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
Informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi Infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.07.25, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Ma-
teriały 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 rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informa-
cja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usłu-
gi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, 
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne prze-
twarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informa-
tycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszuki-
wanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, 
Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować 
te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne-
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
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handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i późniejszego ko-
rzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednic-
twa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomicz-
no-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót 
papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośred-
nictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo po-
datkowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem po-
mieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: 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, Transmi-
sja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do inter-
netu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie 
programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multi-
medialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łączno-

ściowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnia-
nie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych na-
grań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
Informacji i danych za pośrednictwem sieci komputero-
wych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapew-
nianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi 
teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za po-
średnictwem sieci komunikacji elektronicznej, Usługi Infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 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, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
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 pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
usługi studia 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, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 531082 (220) 2021 07 01
(731) Abbott Diabetes Care Inc., Alameda, US
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(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 26.13.25, 25.07.25
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne do le-
czenia cukrzycy, Aparatura i instrumenty medyczne do mo-
nitorowania glukozy, Sensory glukometrów, Glukometry, 
Instrumenty do monitorowania glukozy, Systemy ciągłego 
monitorowania glukozy, Aparatura medyczna do określania 
stężeń analitów, Aparatura medyczna do monitorowania 
stężeń analitów, Sensory do monitorowania stężeń analitów, 
Sensory do określania stężeń analitów.

(210) 534851 (220) 2021 10 04
(731) ARTTIME FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULINO DI FLORIANO

(531) 25.01.01, 26.05.08, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15, 
25.01.18

(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki 
waflowe, Ciastka.

(210) 535073 (220) 2021 10 11
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Garść Mocy
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Capo-
nata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie orze-
chów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy wa-
rzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 

Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane (Owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła 
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do spo-
rządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszan-
ki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Żela-
tyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-



Nr  ZT41/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Sosy i glazury 
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone da-
nia gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym 
flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka 
duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty 
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna 
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty 
zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki 
kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Cia-
sta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na ba-
zie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Dese-
ry z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser 
puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci za-
gęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe 
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przy-
gotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia 
przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Eks-
trakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki ete-
ryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do na-
pojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do ar-
tykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, 
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania na-
pojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycz-
nych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso, 
Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe dese-
ry [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Go-
towe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawo-
we, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożyw-
cze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Goto-
we sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki, 
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kaka-
owe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone, 
w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, her-

bata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczal-
na, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombu-
cha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Kra-
kersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci 
past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, 
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ma-
karon, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukierni-
cze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka 
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbo-
żowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mro-
żone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Ma-
karon jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, 
Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty, 
Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki ka-
kaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przy-
praw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożo-
wych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukierni-
cze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cu-
kiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone produk-
ty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składają-
ce się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, 
Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), 
Musztarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na ba-
zie kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie 
czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone 
na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smako-
wymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o sma-
ku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawie-
rające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje spo-
rządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napo-
je sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słody-
cze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, 
Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyro-
by cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [sło-
dycze], Owsiane (Płatki -), Owocowe lody, Owsianka, Owsian-
ka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy - 
żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, 
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, 
Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie 
czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do sma-
rowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie 
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki 
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadanio-
we, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Pole-
wy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, 
Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające 
owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniada-
niowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Po-
trawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, 
Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów [na ba-
zie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie her-
baty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekola-
dy], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporzą-
dzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu pro-
duktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Pre-
paraty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, 
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Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące 
kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządza-
nia napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produk-
ty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produk-
ty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożyw-
cze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na ba-
zie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, 
Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z pro-
duktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski 
słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się 
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, 
Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony 
chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze 
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w prosz-
ku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, 
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli 
[gotowe], Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w prosz-
ku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny 
niż do celów medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao 
do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, 
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukier-
nicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Sło-
dycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, 
Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe 
w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owoco-
we, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksyli-
tolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone 
herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się 
z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby 
piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos cze-
koladowy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy 
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, 
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy 
ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie po-
midorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa 
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawiera-
jące śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, 
Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytu-
ty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substy-
tuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty 
roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie wa-
rzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Su-
che i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składają-
ce się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Su-
szony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztuczna 
czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], 
Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie], 
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukier-

nicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie 
z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyro-
by cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wy-
roby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzyw-
ne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane 
do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żel-
ki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów 
[inne niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria 
[substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Sub-
stytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napo-
je na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako sub-
stytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytu-
ty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cyko-
ria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako 
substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, Sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-
-owocowe.

(210) 535114 (220) 2016 06 17
(731) KERANGUS HOLDINGS LTD, Nikozja, CY
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.07.99, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.01, 24.17.04 , 29.01.06, 
29.01.08, 29.01.12

(510), (511) 29 Mięso gotowe do spożycia, Mięso świeże, 
Mięso wędzone, Mięso solone, Mięso przetworzone, Mięso 
marynowane, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso mrożone, Mięso gotowane, Mięso suszone, Mięso 
mielone, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Wędliny, Boczek, 
Kiełbaski, Szynka, Konserwy mięsne, Drób, Ryby, Filety ryb-
ne, Konserwy rybne, Rośliny strączkowe w postaci suchych 
nasion, Rośliny strączkowe przetworzone, marynowane, 
konserwowane, mrożone, gotowane lub suszone, Fasola, 
Soczewica, Groch dzielony, Groch łuskany, Groch przetwo-
rzony, marynowany, konserwowany, kandyzowany, mrożony, 
gotowany lub suszony, Ciecierzyca przetworzona, maryno-
wana, konserwowana, kandyzowana, mrożona, gotowa-
na lub suszona, Masło, Masło orzechowe, Mleko, Produkty 
mleczne, Ser, Produkty serowarskie, Jogurt, Śmietana, Bita 
śmietana, Oleje i tłuszcze jadalne, Tłuszcze jadalne, Oleje 
jadalne, Olej kukurydziany, Olej kukurydziany do celów spo-
żywczych, Margaryna, Oliwa z oliwek, Olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, Olej palmowy jadalny, Olej palmo-
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wy w postaci wyciągu z orzecha palmowego do żywności, 
Olej sezamowy, Pasta z oliwek, Jaja, Mrożone frytki, Mrożone 
warzywa, Mrożone owoce, Mrożone owoce morza, Mrożone 
ryby, Mrożone produkty mięsne, Mrożone produkty rybne, 
Gotowe mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Go-
towe mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe 
mrożone posiłki składające się głównie z warzyw, Gotowe 
mrożone posiłki składające się głównie z owoców, Gotowe 
mrożone posiłki składające się głównie z owoców morza, 
Gotowe mrożone posiłki składające się głównie z mięsa 
mielonego, Gotowe mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa drobiowego, Gotowe mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa z indyka, Gotowe mrożone posiłki składają-
ce się głównie z szynki, Gotowe mrożone posiłki składające 
się głównie z boczku, Gotowe mrożone posiłki składające 
się głównie z wędlin, Gotowe mrożone posiłki składające się 
głównie z kiełbasek, Gotowe mrożone posiłki składające się 
głównie z jaj, Gotowe mrożone posiłki składające się głównie 
z sera, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, Warzywa gotowane, Buliony warzywne, Konserwy z wa-
rzywami, Konserwy z owocami, Konserwy z owocami morza, 
Gotowe posiłki w puszce składające się głównie z mięsa, Go-
towe posiłki w puszce składające się głównie z ryb, Gotowe 
posiłki w puszce składające się głównie z warzyw, Gotowe 
posiłki w puszce składające się głównie z owoców, Gotowe 
posiłki w puszce składające się głównie z owoców morza, 
Gotowe posiłki w puszce składające się głównie z mięsa 
mielonego, Gotowe posiłki w puszce składające się głównie 
z mięsa drobiowego, Gotowe posiłki w puszce składające się 
głównie z mięsa z indyka, Gotowe posiłki w puszce składają-
ce się głównie z szynki, Gotowe posiłki w puszce składające 
się głównie z boczku, Gotowe posiłki w puszce składające 
się głównie z wędlin, Gotowe posiłki w puszce składające się 
głównie z kiełbasek, Gotowe posiłki w puszce składające się 
głównie z jaj, Gotowe posiłki w puszce składające się głównie 
z sera, Marynowane sałatki warzywne, Przecier pomidorowy, 
Koncentraty pomidorowe [purée], Sałatki warzywne, Pieczar-
ki w puszkach, Owoce w puszkach, Sałatki owocowe, Pulpa 
owocowa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Rodzynki, Suszone 
figi, Zupy, Zupy warzywne, Mleko sojowe, Tahini, Orzechy 
przetworzone, marynowane, konserwowane, kandyzowane, 
mrożone, gotowane lub suszone, Orzechy włoskie przetwo-
rzone, marynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożo-
ne, gotowane lub suszone, Migdały przetworzone, maryno-
wane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, gotowane 
lub suszone, Orzeszki ziemne przetworzone, marynowane, 
konserwowane, kandyzowane, mrożone, gotowane lub su-
szone, Prażona ciecierzyca, Orzechy laskowe przetworzone, 
marynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, go-
towane lub suszone, Nasiona słonecznika przetworzone, ma-
rynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, goto-
wane lub suszone, Pestki dyni przetworzone, marynowane, 
konserwowane, kandyzowane, mrożone, gotowane lub su-
szone, Przetwory owocowe [dżemy], Pasty mięsne, Pasty ryb-
ne, Pasty do smarowania kanapek na bazie owoców, warzyw, 
mięsa, jaj, ryb lub owoców morza, Pasty z orzechów lasko-
wych, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidoro-
wy do gotowania, 30 Kawa, Substytuty kawy, Herbata, Kakao, 
Cukier, Fruktoza, Ryż, Tapioka, Mąka sojowa, Mąka, Przetwory 
spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożywcze na bazie 
słodu, Sago, Batony miodowo-sezamowe, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Ciasta, Mąka do ciasta, Naleśniki, Ciasto na cia-
sta i pizze, Rogaliki, Ciasto filo na ciasta i słodycze, Mąka kuku-
rydziana, Kasza manna, Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, 
Płatki owsiane, Muesli, Frumenty (rodzaj tradycyjnego maka-
ronu), Popcorn, Chleb, Wyroby cukiernicze, Chleb na zakwa-
sie, Bułki tostowe, Tosty, Krakersy, Herbatniki, Ciasteczka, Su-

charki, Ciastka, Pasty curry, Pasty czekoladowe, Lody, Czeko-
ladki, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, 
Wafle jadalne, Praliny, Napoje czekoladowe, Napoje kakaowe, 
Jęczmień przetworzony, marynowany, konserwowany, mro-
żony, gotowany lub suszony, Kukurydza przetworzona, ma-
rynowana, konserwowana, mrożona, gotowana lub suszona, 
Miód, Syrop melasowy, Sól, Pieprz, Przyprawy, Anyż, Musz-
tarda, Ketchup, Majonez, Ocet, Lód, Guma do żucia, Cukierki, 
Chałwa, Syropy smakowe, Makaron, Lasagne, 32 Piwo, Wody 
mineralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, Syropy i inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Sok z cytryny do sporządzania na-
pojów, Sok pomidorowy [napój].

(210) 535310 (220) 2021 10 15
(731) ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Essen, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) świeże Z ALDI

(531) 05.03.11, 05.03.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, 
drukowane bilbordy reklamowe, 35 Reklama, 41 Publikacja 
materiałów drukowanych w tym ulotek.

(210) 535705 (220) 2021 10 26
(731) KUPIEC MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELWAY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.13, 26.01.01, 26.01.06

(510), (511) 10 Prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne-
go, Koce do celów medycznych, 20 Łóżka, pościel, materace, 
poduszki, 24 Koce piknikowe, Koce bawełniane, Koce weł-
niane, Koce na kanapę, Koce dla niemowląt, Koce [podkłady] 
na materace, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Pledy, 
Obrusy, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Kuchenne ręczni-
ki tekstylne, Japońskie ręczniki bawełniane (tenugui), Duże 
ręczniki kąpielowe, Materiały na ręczniki [tekstylne], Ręczniki 
do rąk z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki 
do twarzy tekstylne, Ręczniki frotte, Ręczniki golfowe, Ręcz-
niki kuchenne, Ręczniki plażowe, Ręczniki tekstylne, Ręczniki 
tekstylne dla małych dzieci, Ręczniki tekstylne dla niemow-
ląt, Ręczniki tekstylne przystosowane do podajników ręczni-
ków, Ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, Ręcz-
niki tureckie, Ręczniki z kapturem, Ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], Ścierki do osuszania naczyń, Bielizna pościelowa 
i stołowa, Pościel, Kapy, Narzuty, Zasłony i firany tekstylne lub 
z tworzyw sztucznych, Tekstylia, Tkaniny do celów włókien-
niczych, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
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Kołdry, Pokrowce na poduszki, Poszwy na poduszki, Serwetki 
z materiału, Serwetki tekstylne, Poszwy na kołdry, Tkaniny 
do wyrobu prześcieradeł, Prześcieradła do łóżeczek dziecię-
cych, Prześcieradła na łóżka (osłony od kurzu), Prześcieradła 
z lambrekinem, Profilowane prześcieradła, Prześcieradła, 
25 Odzież codzienna, Odzież dla automobilistów, Odzież dla 
chłopców, Odzież dla dzieci, Odzież dla kolarzy, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież dziana, 
Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież gotowa, Odzież 
męska, Odzież niemowlęca, Odzież, Obuwie, Nakrycia gło-
wy, Odzież rekreacyjna, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież 
papierowa, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
wieczorowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
ze skóry, Odzież żeglarska, Paski [odzież], Rękawiczki jako 
odzież, Swetry wciągane przez głowę [odzież], Szale [odzież], 
Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Szlafroki, Odzież z imitacji skó-
ry, 27 Dywaniki, Drewniane wycieraczki pod drzwi, Wycie-
raczki pod drzwi z kauczuku naturalnego, Wycieraczki pod 
drzwi z materiałów tekstylnych, Dywany, chodniki i maty, 
Słomiane maty, Linoleum do pokrywania podłóg, Materiały 
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, Maty łazienkowe [dywaniki], 35 Pozyskiwanie kon-
traktów na kupno i sprzedaż towarów, Administrowanie i or-
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie od-
noszące się do metod sprzedaży, Organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące strategii, marketingu, 
produkcji, personelu i sprzedaży detalicznej, Dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych [ulotek, prospektów, broszur, próbek], 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej zarówno poza 
granice jak i w kraju, Dystrybucja materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, broszur, próbek towarów, w szczególno-
ści do sprzedaży katalogowej) w kraju lub poza nim, Marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama i promocja sprze-
daży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów 
i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania 
materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości 
reklamowych w sieciach komputerowych, Usługi w zakresie 
organizowania pokazów towarów związane ze sprzedażą, 
Promocja targów do celów handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów handlowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.

(210) 535706 (220) 2021 10 26
(731) KUPIEC MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELWAY
(510), (511) 10 Prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne-
go, Koce do celów medycznych, 20 Łóżka, pościel, materace, 
poduszki, 24 Koce piknikowe, Koce bawełniane, Koce weł-
niane, Koce na kanapę, Koce dla niemowląt, Koce [podkłady] 
na materace, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Pledy, 
Obrusy, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Kuchenne ręczni-
ki tekstylne, Japońskie ręczniki bawełniane (tenugui), Duże 
ręczniki kąpielowe, Materiały na ręczniki [tekstylne], Ręczniki 

do rąk z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki 
do twarzy tekstylne, Ręczniki frotte, Ręczniki golfowe, Ręcz-
niki kuchenne, Ręczniki plażowe, Ręczniki tekstylne, Ręczniki 
tekstylne dla małych dzieci, Ręczniki tekstylne dla niemow-
ląt, Ręczniki tekstylne przystosowane do podajników ręczni-
ków, Ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, Ręcz-
niki tureckie, Ręczniki z kapturem, Ścierki do osuszania szkła 
[ręczniki], Ścierki do osuszania naczyń, Bielizna pościelowa 
i stołowa, Pościel, Kapy, Narzuty, Zasłony i firany tekstylne 
lub z tworzyw sztucznych, Tekstylia, Tkaniny do celów włó-
kienniczych, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, Kołdry, Pokrowce na poduszki, Poszwy na poduszki, 
Serwetki z materiału, Serwetki tekstylne, Poszwy na kołdry, 
Tkaniny do wyrobu prześcieradeł, Prześcieradła do łóżeczek 
dziecięcych, Prześcieradła na łóżka (osłony od kurzu), Prze-
ścieradła z lambrekinem, Profilowane prześcieradła, Prze-
ścieradła, 25 Odzież codzienna, Odzież dla automobilistów, 
Odzież dla chłopców, Odzież dla dzieci, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, 
Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dżinsowa, Odzież 
gotowa, Odzież męska, Odzież niemowlęca, Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Odzież rekreacyjna, Odzież przeciwdeszczo-
wa, Odzież papierowa, Odzież sportowa, Odzież treningowa, 
Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, 
Odzież ze skóry, Odzież żeglarska, Paski [odzież], Rękawicz-
ki jako odzież, Swetry wciągane przez głowę [odzież], Sza-
le [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Szlafroki, Odzież 
z imitacji skóry, 27 Dywaniki, Drewniane wycieraczki pod 
drzwi, Wycieraczki pod drzwi z kauczuku naturalnego, 
Wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstylnych, Dywany, 
chodniki i maty, Słomiane maty, Linoleum do pokrywania 
podłóg, Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne ma-
teriały do pokrywania gruntu, Maty łazienkowe [dywaniki], 
35 Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz-
nych, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
strategii, marketingu, produkcji, personelu i sprzedaży deta-
licznej, Dystrybucja materiałów promocyjnych [ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek], zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej zarówno poza granice jak i w kraju, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, 
próbek towarów, w szczególności do sprzedaży katalogo-
wej) w kraju lub poza nim, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towa-
rów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem 
telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Reklama, w tym 
promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz 
osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów re-
klamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych 
w sieciach komputerowych, Usługi w zakresie organizowa-
nia pokazów towarów związane ze sprzedażą, Promocja 
targów do celów handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów handlowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.
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(210) 536621 (220) 2021 11 18
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100 KOBIET BIZNESU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-

mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
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za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Reklamowe i sponsorowane teksty (two-
rzenie -), Reklamy online, Reklamy prasowe (przygotowywa-
nie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamo-
wego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnia-
nie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promo-
cyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja 
działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów 
marketingowych, Teksty (tworzenie reklamowych i sponso-
rowanych -), Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych marketingu, Udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji reklamowych, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi 
marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomo-
cą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-

czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi 
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi rekla-
mowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe doty-
czące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące ga-
zet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi 
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicz-
nego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące 
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług makler-
skich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamo-
we związane z książkami, Usługi reklamowe związane z pra-
cami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami 
publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy praso-
wej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketin-
gu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarcze-
go, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakre-
sie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic-
twem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefo-
nu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
ży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie re-
klamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi 
w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyj-
nej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakre-
sie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie 
zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usłu-
gi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie ko-
mercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wyko-
nywanie materiałów reklamowych, Wydawanie ulotek rekla-
mowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sław-
nych osób, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, 
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnia-
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nie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne prze-
syłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne usługi 
wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci elektro-
nicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakieto-
wa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za po-
średnictwem środków elektronicznych, Przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi-
medialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja infor-
macyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja infor-
macyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, Telematyczna transmisja danych 
i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, 
Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci mul-
timedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisem-
nych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów tele-
komunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy 
komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody tele-
matyczne, Transmisja informacji do celów domowych, Trans-
misja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiado-
mości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych 
sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości i aktualności, 
Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji prasowej 
[komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji pra-
sowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci 
telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunika-
cyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [cha-
troom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości teksto-
wych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomo-
ści, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą 
komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i cza-
sopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Konferencje (orga-
nizowanie i obsługa), Usługi w zakresie szkoleń na odległość, 
Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, 
Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji 
zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(210) 537764 (220) 2021 12 14
(731) BESTGUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTGUM POLSKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, Usługi elektryków, Wiercenie studni, 40 Frezo-
wanie, Piaskowanie, Powlekanie metalu, Usługi spawalnicze, 
Wulkanizacja (obróbka materiałów).

(210) 538550 (220) 2022 01 10
(731) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) B spectrum
(510), (511) 5 Produkty higieniczne dla kobiet, Pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, Środki do uwalniania leków, Prepa-
raty i artykuły dentystyczne, Środki oczyszczające, Środki 
do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego.

(210) 538937 (220) 2022 01 22
(731) CIEMIĘGA MAŁGORZATA PLANET FOOD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UR’TACOS Original French Tacos

(531) 09.01.07, 09.01.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30  Tortilla.

(210) 538969 (220) 2022 01 24
(731) SCRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKB24.pl

(531) 24.15.01, 24.15.15, 24.17.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 Oprogramowanie społecznościowe i informa-
cyjne, Aplikacje mobilne, Aplikacje web, Aplikacje mobilne 
do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania z zasobów 
internetowych, Aplikacje mobilne do pobrania na przenośne 
urządzenia komputerowe, Aplikacje mobilne do interaktyw-
nej obsługi portali informacyjnych i społecznościowych, 
Aplikacje mobilne do edukacji w zakresie kompetencji mięk-
kich, finansów, podatków i prawa, 16 Czasopisma, Gazety, 
Dzienniki, Tygodniki, Podręczniki i książki, Materiały drukowa-
ne, Koperty, Karty pocztowe, Mapy, Chorągiewki papierowe, 
Obwoluty, Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory, 
Kalendarze, Zakładki do książek, Fotografie, Przybory do pi-
sania, Notesy, Notatniki, Długopisy, Ołówki, Wieczne pióra, 
35 Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Reklama internetowa, Reklama 
prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Badania 
opinii publicznej, Badania rynku, Doradztwo w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów rekla-
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mowych, Obróbka tekstów reklamowych, Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja nagrań audio reklamowych, Poka-
zy towarów i prezentowanie usług, prognozy ekonomiczne, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Pozyski-
wanie danych do baz danych, Wyszukiwanie i sortowanie 
danych w bazach danych, Wycena działalności handlowej, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, Doradz-
two handlowe, Przygotowywanie i prowadzenie kampanii 
reklamowych, Promocja towarów, Prowadzenie programów 
lojalnościowych, Projektowanie i wykonywanie tymczaso-
wych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż 
w punkcie handlowym oraz na stronie internetowej, Projek-
towanie materiałów reklamowych, w tym gadżetów reklamo-
wych, stendów reklamowych, ekspozycji reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych w punkcie sprze-
daży, Pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, 
38 Agencje informacyjne, Internetowe portale informacyjne, 
Internetowe platformy streamingowe, Zapewnianie dostępu 
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Usługi w zakre-
sie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci interne-
towej, Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyj-
nego, Usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz 
audycji radiowych drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Usługi w zakresie te-
lekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie informacji za po-
mocą środków elektronicznych, Poczta elektroniczna, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi w zakresie przesyła-
nia informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputero-
wych, Usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu 
za pomocą sieci komputerowej dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów, Usługi telekomuni-
kacyjne obejmujące dostęp za pomocą sieci komputerowej 
do platform konkursowych online, Usługi w zakresie zapew-
niania dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej 
z filmami i nagraniami audio, Usługi umożliwienia dostępu 
do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych na dro-
dze cyfrowej w tym za pośrednictwem aplikacji do telefonów 
komórkowych, tabletów i innych przenośnych urządzeń elek-
tronicznych, 41 Produkowanie filmów, nagrań audio i podca-
stów, Montaż filmów, nagrań audio i podcastów, Wypożycza-
nie filmów, nagrań audio i podcastów, Dystrybucja filmów, 
nagrań audio oraz podcastów, Usługi wydawnicze, Usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe: gazet, 
czasopism, dzienników, tygodników, książek, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów innych niż 
reklamowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line, Wypożyczanie książek i periodyków, Produkcja filmów 
edukacyjnych, Produkcja utworów muzycznych, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Usługi stu-
dia filmowego, Usługi studia nagrań, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Sprawdziany edukacyjne, Fotoreportaże, Orga-
nizowanie imprez plenerowych, Tłumaczenia, Organizowanie 
konkursów, Teleturniejów, Organizowanie imprez połączo-
nych z wręczaniem nagród, Usługi dotyczące organizowania 
szkoleń, Doradztwo zawodowe, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Kongresów, Seminariów, Sympozjów, Zjazdów, 
Usługi edukacyjne, Porady w zakresie edukacji i kształcenia, In-
ternetowe portale edukacyjne zawierające bibliotekę filmów 
edukacyjnych dotyczących prawa, podatków, finansów oraz 
doskonalenia kompetencji miękkich.

(210) 540208 (220) 2022 02 23
(731) LOGOMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOGOMIND ARTUR DYCZKO
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości, Timesharing nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mościami, Administrowanie nieruchomościami, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi nabywania 
nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, Ocena i wycena nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, Organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi inwe-
stowania w nieruchomości komercyjne, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Usługi w zakresie odna-
wiania dzierżawy nieruchomości, Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieru-
chomościach, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, Doradztwo związane z kredytami hipotecz-
nymi na nieruchomości mieszkaniowe, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Udzielanie informacji dotyczą-
cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi wykazów nie-
ruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami do handlu detalicznego, Organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Doradztwo 
i analiza finansowa, Skomputeryzowane usługi doradztwa fi-
nansowego, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, 
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo fi-
nansowe związane z usługami kredytowymi, Niezależne do-
radztwo w zakresie planowania finansowego, Usługi doradz-
twa finansowego na rzecz osób fizycznych, Usługi doradz-
twa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Analizy 
finansowe, Badania finansowe, Doradcze usługi zarządzania 
finansowego, Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo 
dotyczące usług pożyczkowych, Doradztwo w zakresie dłu-
gów, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipo-
tecznych, Dostarczanie informacji finansowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, Dostarczanie skomputeryzowa-
nej informacji finansowej, Finansowe usługi konsultingowe, 
Gromadzenie informacji finansowych, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Konsulta-
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cje związane z bankowością, Konsultacje kredytowe, Opraco-
wania finansowe, Porady w zakresie oceny finansowej, Prze-
twarzanie informacji finansowych, Przygotowywanie analiz 
finansowych, Udzielanie informacji dotyczących kredytów 
hipotecznych, Usługi badawcze związane z bankowością, 
Usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, Usługi 
w zakresie doradztwa kredytowego, 38 Agencje informacyj-
ne, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Interne-
cie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz 
osób trzecich, Dostarczanie informacji komunikacyjnych, 
Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji dro-
gą online, Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, 
Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, 
41 Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Prowadzenie 
kursów, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kur-
sów instruktażowych, Produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych kursach, Usługi w zakresie 
zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi doradztwa doty-
czące opracowywania kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Produk-
cja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych wykładach, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenie zaawansowane, Wyznaczanie standardów szkoleń, 
Szkolenia dla dorosłych, Organizowanie programów szkole-
niowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Orga-
nizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 42 Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Hosting portali in-
ternetowych, Hosting treści cyfrowych, Hosting spersona-
lizowanych stron internetowych, Hosting komputerowych 
baz danych, 45 Usługi agencji detektywistycznych, Usługi 
detektywistyczne, Usługi detektywów sklepowych, Usługi 
doradcze w zakresie usług detektywistycznych.

(210) 540309 (220) 2022 02 25
(731) OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Operon45
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Urządzenia i przyrządy do nauczania, Apa-
raty fotograficzne, Nagrania multimedialne, Aparaty kinema-
tograficzne, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe 
audio-video i CD-ROMY, Dyski magnetyczne, Naświetlone fil-
my światłoczułe, Filmy animowane, Urządzenia do montażu 
filmów kinematograficznych, Filtry fotograficzne, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Ekrany fotograficzne, Interfejsy kom-
puterowe, Kamery video zespolone z magnetofonem, Karty 
magnetyczne kodowane, Kasety video, Kasety video z grami, 
Fotograficzne lampy, Logi, Lupy optyczne, Magnetyczne no-
śniki danych, Mierniki, Miary, Nośniki do rejestrów dźwięków, 
Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze 
płyt kompaktowych, Nagrane oprogramowanie komputero-
we, Płyty fonograficzne, Programy gier kompaktowych, Na-
grane programy komputerowe, Nagrane programy sterujące 
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Mobil-
ne aplikacje, Edukacyjne aplikacje na tablety, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych do celów edukacyj-
nych, Oprogramowanie multimedialne, Aparatura kadrująca 
do przezrocza, Przezrocza fotograficzne, Przyrządy matema-
tyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przysłony fotograficzne, 

Taśmy magnetyczne, Taśmy magnetyczne dla komputerów, 
Taśmy video, Urządzenia projekcyjne, Elektroniczne książki 
i publikacje, Drukarki komputerowe, Grafiki komputerowe 
do pobrań, Czasopisma elektroniczne, 16 Afisze, Albumy, Al-
manachy, Blankiety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Druki, 
Formularze, Fotografie, Gazety, Kalendarze, Katalogi, Taśmy 
papierowe i karty do zapisów programów, Książki, Mapy, 
Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Periodyki, Prospekty, Publika-
cje drukowane, Rysunki drukowane, Skorowidze, Zakładki 
do książek, Kartki okolicznościowe, Materiały instruktażowe 
i do nauczania, Reprodukcje dokumentów, Emblematy pa-
pierowe, Etykiety adresowe, Obrazy, Koperty firmowe, Kartki 
kartotekowe, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania, Fo-
lie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza, Torby 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Druki 
litograficzne, 40 Usługi poligraficzne, Drukowanie, Drukowa-
nie litograficzne, Druk offsetowy, Usługi fotoskładu, 41 Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Publikowanie multimedial-
ne książek, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, Usługi w zakresie edukacji, Informacje o edukacji, Pro-
wadzenie nauczania korespondencyjnego, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, 
Publikowanie książek, tekstów i innych niż teksty reklamowe, 
również w Internecie i elektronicznie, Szkolenia edukacyjne, 
Nauczanie, Nauczenia za pośrednictwem Internetu, Orga-
nizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych, Fotografika 
w formie robienia zdjęć i reportaży, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do nauczania, Usługi biblioteki multimedialnej, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej.

(210) 540325 (220) 2022 02 24
(731) CZAPLA MICHAŁ ELISABETH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERON

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 27.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia gło-
wy], Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim 
rękawem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, 
Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy orta-
lionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale 
na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kąpielówki, Kostiumy, Kostiu-
my kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, 
Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], 
Piżamy, Płaszcze, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, 
Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki dam-
skie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież],  
T-shirty z krótkim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
koszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna dam-
ska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna 
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dla mężczyzn, 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów 
handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy 
mody w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie torebek.

(210) 540435 (220) 2022 02 28
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIZZONTE notte Luna

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.13, 26.11.25, 26.05.18, 26.05.22, 
29.01.13

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 540679 (220) 2022 03 07
(731) KOSTYŁO TATIANA SOFIA BIURO RACHUNKOWE 

DORADCA PODATKOWY TATIANA KOSTYŁO, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SofiA Biuro Rachunkowe od 1991 roku

(531) 09.01.07, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi rachunkowo-księgowe, Doradztwo 
podatkowe w zakresie rachunkowości, Doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
Doradztwo z zakresu księgowości, Prowadzenie księgowości 
przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradz-
two i informacja dotycząca rachunkowości, Dostarczanie ra-
portów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo 
w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób 

trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 
Zarządzanie rachunkowością.

(210) 540744 (220) 2022 03 09
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVERY FRIDAY IS BLACK FRIDAY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Preparaty do produkcji napojów, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Ekstrakty owocowe, Nektary, Syropy owoco-
we do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Lemoniada, Syropy do napojów, Pastylki i proszki 
do napojów, Aperitify bezalkoholowe, Piwo.

(210) 541068 (220) 2022 03 17
(731) BOROWY ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPPLES & GO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
w systemie on-line, import, eksport: Kosmetyki, Kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki z chitozanem, Kosmetyki z krzemem 
organicznym, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetyczne-
go, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Toni-
ki [kosmetyki], Mleczka kosmetyczne, Maski kosmetyczne, 
Mydła kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Balsamy kosme-
tyczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty nawilżające 
[kosmetyczne], Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, Preparaty kosmetyczne do włosów, Kremy kosmetyczne 
do rąk, Błoto kosmetyczne do ciała, Preparaty kolagenowe 
do zastosowań kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, 
Zioła do kąpieli, Wodorosty do zastosowań w kosmetolo-
gii, Roślinne olejki eteryczne, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne dla 
zwierząt, Suplementy diety w płynie, Suplementy żywno-
ściowe dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla niemowląt, Suplementy diety zawierające enzymy, 
Mineralne suplementy diety, Suplementy diety z krzemem 
organicznym, Herbaty lecznicze, Ekstrakty ziołowe i roślinne 
do celów leczniczych, Witaminy i preparaty witaminowe, Wi-
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taminy i preparaty witaminowe dla zwierząt, Zioła lecznicze, 
Aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, Błonnik 
pokarmowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Wegańskie suplementy diety i preparaty dietetyczne, We-
gańskie suplementy diety w płynie, Wegańskie suplementy 
żywnościowe, Wegańskie suplementy diety dla ludzi, We-
gańskie suplementy diety dla niemowląt, Wegańskie su-
plementy diety zawierające enzymy, Wegańskie mineralne 
suplementy diety, Wegańskie suplementy diety z krzemem 
organicznym, Wegańskie herbaty lecznicze, Wegańskie eks-
trakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, Wegańskie 
witaminy i preparaty witaminowe, Wegańskie zioła lecznicze, 
Wegańskie aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 
Wegański błonnik pokarmowy, Wegańskie suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, Ekologiczne suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, Ekologiczne suplementy diety 
w płynie, Ekologiczne suplementy żywnościowe, Ekologicz-
ne suplementy diety dla ludzi, Ekologiczne suplementy die-
ty dla niemowląt, Ekologiczne suplementy diety zawierające 
enzymy, Ekologiczne mineralne suplementy diety, Ekologicz-
ne suplementy diety z krzemem organicznym, Ekologiczne 
herbaty lecznicze, Ekologiczne ekstrakty ziołowe i roślinne 
do celów leczniczych, Ekologiczne witaminy i preparaty 
witaminowe, Ekologiczne zioła lecznicze, Ekologiczne ami-
nokwasy do celów medycznych/leczniczych, Ekologiczny 
błonnik pokarmowy, Ekologiczne suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
w płynie wyprodukowane bez użycia substancji technolo-
gicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suple-
menty żywnościowe wyprodukowane bez użycia substancji 
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, 
Suplementy diety dla ludzi wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Suplementy diety dla niemowląt wyprodukowane 
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbry-
lających i poślizgowych, Suplementy diety zawierające en-
zymy wyprodukowane bez użycia substancji technologicz-
nych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Mineralne 
suplementy diety wyprodukowane bez użycia substancji 
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, 
Suplementy diety z krzemem organicznym wyprodukowane 
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbryla-
jących i poślizgowych, Herbaty lecznicze wyprodukowane 
bez użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbryla-
jących i poślizgowych, Ekstrakty ziołowe i roślinne do celów 
leczniczych wyprodukowane bez użycia substancji techno-
logicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Wita-
miny i preparaty witaminowe wyprodukowane bez użycia 
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i po-
ślizgowych, Zioła lecznicze wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Aminokwasy do celów medycznych/leczniczych 
wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Błonnik pokarmo-
wy wyprodukowany bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym wyprodukowane bez użycia 
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i po-
ślizgowych, Żywność, żywność dla zwierząt, Żywność we-
terynaryjna, żywność do celów leczniczych, Żywność diete-
tyczna do celów leczniczych, Żywność dla diet medycznych, 
Żywność dla niemowląt do celów leczniczych, Dietetyczne 
dodatki do żywności do celów leczniczych, Żywność liofili-
zowana przystosowana do celów leczniczych, Homogenizo-
wana żywność przystosowana do celów leczniczych, Sub-

stytuty posiłków do celów leczniczych, Napoje dietetyczne 
do celów leczniczych, Soki, soki warzywne, soki owocowe, 
soki gazowane.

(210) 541206 (220) 2022 03 28
(731) ZIELIŃSKI DARIUSZ CLAIRENE, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) LOGUTEK
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Filmy 
do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Serie książek 
dla dzieci do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej [do pobrania], Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Zestawy naukowe dla dzieci 
będące urządzeniami instruktażowymi, Zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 16 Afisze, Pla-
katy z papieru lub kartonu, Albumy, Kalendarze, Broszury, 
Czasopisma [periodyki], Gazety, Katalogi, Prospekty, Książki, 
publikacje naukowe, Zeszyty naukowe monografie, Materia-
ły do nauczania, Materiały drukowane, Podręczniki instruk-
tażowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Podręczniki 
instruktażowe do celów nauczania, 41 Edukacja, Edukacja 
językowa, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie wspomagane 
komputerowo, Organizacja egzaminów, Doradztwo zawo-
dowe, Usługi szkół, Obozy letnie, Organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, Edukacja zawodowa dla młodych lu-
dzi, Organizowanie konkursów, Szkolenia edukacyjne, Usługi 
szkolenia personelu, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Organizo-
wanie programów szkolenia młodzieży, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem warsztatów, Usługi w zakresie oświa-
ty, Nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, Nauczanie 
wyrównawcze w zakresie języka, Nauczanie w szkołach 
z kursami przygotowawczymi, Nauczanie w dziedzinie zajęć 
wyrównawczych z czytania, Publikacje elektroniczne on-li-
ne książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów nie do pobra-
nia, Udostępnianie filmów instruktażowych nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
Udostępnianie on-line czasopism o tematyce psychologicz-
nej nie do pobrania, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe, Usługi instruktażowe i szko-
leniowe, Publikowanie literatury instruktażowej, 44 Usługi 
terapii głosu i terapii logopedycznej, Terapia mowy i słuchu, 
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia dialektyczno-beha-
wioralna (DBT), Poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie 
terapii mowy.

(210) 542136 (220) 2022 04 19
(731) LEŚNIAK ANDRZEJ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mozaika retail parks
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(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie w działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, 36 Usługi związa-
ne z administrowaniem nieruchomościami, Wynajem lokali 
użytkowych w centrach handlowych i parkach handlowych, 
Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi związane z wy-
ceną majątku nieruchomego lub finansowaniem, 37 Usługi 
budowlane, Usługi związane z budowaniem i wyburzaniem 
budynków, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizują-
cych się w zakresie budownictwa, takie jak malowanie, in-
stalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze lub dekarstwo, 41 Roz-
rywka, Usługi sportowe i kulturalne, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 542649 (220) 2022 05 02
(731) FUNDACJA TAKA AKCJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TAKA AKCJA
(510), (511) 10 Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, na-
krycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycz-
nych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu me-
dycznego i pacjentów, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do za-
biegów fizjoterapeutycznych, Protezy i sztuczne implanty, 
25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi aukcyjne, Administrowanie sprzedażą, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akceso-
riów mody, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami me-
talowymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie zabawek, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja materiałów 
reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing in-
ternetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketin-
gowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu 
pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Usługi aukcyj-
ne online, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
mocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dekoracjami świątecznymi, Kampanie marketingowe, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, 36 Wynajem nieru-
chomości i majątku, Pobieranie czynszu, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Crowdfunding, Finansowanie społeczno-
ściowe, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za po-
mocą imprez rozrywkowych, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, 
Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Oferowanie 
dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony 
środowiska i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbió-
rek charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Or-
ganizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbie-
ranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie zbió-
rek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie 
zbiórek finansowych, Pozyskiwanie funduszy na projekty 
humanitarne, Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pa-
mięci osób, Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organiza-
cji charytatywnych, Sponsorowanie działalności sportowej, 
Sponsorowanie imprez teatralnych, Sponsorowanie imprez 
tanecznych, Sponsorowanie imprez kulturalnych, Sponso-
rowanie imprez ze sztukami wizualnymi, Świadczenie usług 
charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących 
równoważenia emisji dwutlenku węgla, Udzielanie informa-
cji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi 
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi fundu-
szu dobroczynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, Usługi zbierania funduszy na cele 
dobroczynne, Usługi zbierania funduszy na cele polityczne, 
Zbieranie funduszy, Zbiórki (Organizacja -), Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Administrowanie nie-
ruchomościami, Organizowanie wynajmu mieszkań, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Zapewnianie stałego 
zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zbiórki fun-
duszy i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem 
organizowania i prowadzenia gal, 41 Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania magazynów, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja i reda-
gowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja czasopism, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Świadczenie 
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wyda-
rzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, Usługi 
szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, 
Usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdro-
wia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających 
dla pracowników służby zdrowia, Usługi szkoleniowe w za-
kresie zdrowia i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi 
rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Koncerty muzyczne za pośrednic-
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twem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne, Publikacja 
broszur, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Usługi szkolenia pielęgniarek i pielę-
gniarzy.

(210) 542677 (220) 2022 05 02
 (310) 084859 (320) 2021 11 09 (330) JM
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo Rich Purple

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych)- 
wszystkie do podgrzewania, ale nie do spalania, Artykuły dla 
palaczy, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrze-
wania tytoniu.

(210) 542831 (220) 2022 05 09
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędliny z Borów Codzienne Dostawy ZAPRASZAMY 

DO SKLEPÓW FIRMOWYCH #WedlinyzBorow 1985 
GZELLA WĘDLINY Z BORÓW

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 08.05.04, 18.01.07
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, Pa-
sty warzywne, konserwy warzywne, przetwory warzywne, 
chipsy mięsne, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane.

(210) 542861 (220) 2022 05 10
(731) ŻYDOWICZ RADOSŁAW, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROZENTUZJAZMOWANI

(531) 16.03.01, 26.02.01, 26.02.18, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 9 Filmy wideo, 35 Wynajem automatów sprze-
dających na monety, 41 Fotografia.

(210) 542909 (220) 2022 05 11
(731) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁNOCNE GAZOWANE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 26.11.08, 24.05.07, 25.12.25, 
27.05.01, 27.05.24, 27.05.02, 25.01.01, 29.01.13

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.

(210) 542912 (220) 2022 05 11
(731) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORTHERN SPARKLING

(531) 01.01.05, 01.01.10, 24.05.07, 25.01.01, 25.12.25, 26.11.03, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.

(210) 543092 (220) 2022 05 16
(731) RUTKOWSKI PIOTR, RUTKOWSKI MICHAŁ SPEEDY 

SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) speedy.pl

(531) 17.05.17, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.08, 27.05.23, 
24.17.02, 29.01.13

(510), (511) 39 Usługi wynajmu związane z pojazdami, trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu.

(210) 543522 (220) 2022 05 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR GENTLE NUDE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
kolorowe, Podkład do makijażu, Fluid do makijażu, Baza pod 
makijaż, Puder do makijażu, Puder sypki do makijażu, Praso-
wany puder do twarzy, Puder w kamieniu do kompaktów 
[kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki do pa-
znokci, Spraye do utrwalania makijażu, Preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, Preparaty po opalaniu, do celów kosme-
tycznych.
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(210) 543671 (220) 2022 06 02
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) BIOVAX
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skó-
ry, Kosmetyki do użytku osobistego, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji włosów, Maski 
do pielęgnacji włosów, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Peeling do stóp, Dezodoranty do stóp, Pły-
ny do stóp nielecznicze, Nielecznicze kremy do stóp, Kre-
my do rąk, Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosme-
tycznego, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do golenia, 
Mydła, Preparaty do kąpieli, Preparaty myjące, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przy-
bory toaletowe], Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, 
Wody kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Ko-
smetyki do brwi, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, 
Środki do czyszczenia zębów, Środki do higieny jamy ust-
nej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski 
kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Ko-
smetyki kolorowe, Maseczki do twarzy i ciała, 5 Preparaty 
farmaceutyczne, Lecznicze preparaty toaletowe, Preparaty 
do kąpieli, lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, Lecznicze preparaty na porost włosów, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, 
Lecznicze żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy 
ustnej, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgna-
cji skóry do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci do celów medycznych, Suplementy diety, Kremy 
do stóp (lecznicze -), Antybakteryjne środki do mycia.

(210) 544041 (220) 2022 06 10
(731) CIECIERSKI MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE NUREKO, 
Brwilno

(540) (znak słowny)
(540) NURKIT
(510), (511) 1 Żywice epoksydowe, Utwardzacze do żywic 
epoksydowych, Żywice epoksydowe w stanie surowym, 
Kleje epoksydowe do użytku z betonem, Mieszanki klejące 
na bazie żywic epoksydowych, Klej epoksydowy do celów 
łączenia i naprawy, Preparaty do drewna na bazie żywicy 
epoksydowej, Mieszanki klejące na bazie żywic epoksydo-
wych przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

(210) 544153 (220) 2022 06 15
(731) WESTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) WESTMAR
(510), (511) 12 Łodzie, Statki, Jachty, Okręty, Urządzenia 
do poruszania się po wodzie, Pojazdy wodne, mianowicie 
statki, łodzie, okręty i jachty, Części i akcesoria do wyżej wy-
mienionych towarów, o ile nie zostały ujęte w innych klasach, 
37 Budowanie łodzi, statków, okrętów i jachtów, Konserwacja 
i naprawa łodzi, statków, okrętów i jachtów, Usługi instalacyj-
ne związane z łodziami, statkami, okrętami i jachtami, Prace 
instalacyjne na jednostkach pływających, Usługi w zakre-
sie napraw jednostek pływających, Konserwacja pojazdów 

wodnych, Naprawy łodzi, statków, okrętów i jachtów, Serwis 
pojazdów wodnych, 42 Projektowanie łodzi, statków, okrę-
tów i jachtów, Usługi w zakresie doradztwa technicznego.

(210) 544154 (220) 2022 06 15
(731) WESTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.99
(510), (511) 12 Łodzie, Statki, Jachty, Okręty, Urządzenia 
do poruszania się po wodzie, Pojazdy wodne, mianowicie 
statki, łodzie, okręty i jachty, Części i akcesoria do wyżej wy-
mienionych towarów, o ile nie zostały ujęte w innych klasach, 
37 Budowanie łodzi, statków, okrętów i jachtów, Konserwacja 
i naprawa łodzi, statków, okrętów i jachtów, Usługi instalacyj-
ne związane z łodziami, statkami, okrętami i jachtami, Prace 
instalacyjne na jednostkach pływających, Usługi w zakre-
sie napraw jednostek pływających, Konserwacja pojazdów 
wodnych, Naprawy łodzi, statków, okrętów i jachtów, Serwis 
pojazdów wodnych, 42 Projektowanie łodzi, statków, okrę-
tów i jachtów, usługi w zakresie doradztwa technicznego.

(210) 544177 (220) 2022 06 17
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU 

KAMPANIA SPOŁECZNA

(531) 21.03.21, 24.15.01, 24.15.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo bizne-
sowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku 
z planowaniem biznesowym, Porady w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Porady, pytania i informacje 
dotyczące działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzi-
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nie organizacji przedsiębiorstwa, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Organizowanie 
targów i wystaw, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, Usługi współpracy z bloge-
rami, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Organizacja targów w celach handlo-
wych i reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw handlowych, Organizowanie pokazów handlo-
wych, Organizowanie targów handlowych, Doradztwo biz-
nesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w sprawach zarządza-
nia personelem, Doradztwo w zakresie planowania karie-
ry, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie za-
rządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edu-
kacją i szkoleniami), Doradztwo związane z wyborem kadry 
kierowniczej, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Ocena 
potrzeb personelu, Planowanie wykorzystania personelu, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi nawiązy-
wania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery, 
Dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, 
41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja se-
minariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Or-
ganizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konferencji związanych z biz-
nesem, Organizowanie konferencji związanych z handlem, 
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Orga-
nizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie 
seminariów dotyczących edukacji, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Badania edukacyjne, Doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, Organizo-
wanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja webinariów, Pokazy edukacyjne, 
Szkolenia dla dorosłych.

(210) 544178 (220) 2022 06 17
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU 

KAMPANIA SPOŁECZNA

(531) 21.03.21, 24.15.01, 24.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo bizne-
sowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku 
z planowaniem biznesowym, Porady w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Porady, pytania i informacje 
dotyczące działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzi-
nie organizacji przedsiębiorstwa, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Organizowanie 
targów i wystaw, Organizowanie promocji imprez mają-
cych na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, Usługi współpracy z bloge-
rami, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Organizacja targów w celach handlo-
wych i reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw handlowych, Organizowanie pokazów 
handlowych, Organizowanie targów handlowych, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketin-
gu, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w spra-
wach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Doradztwo zawodowe (inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo związane 
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z wyborem kadry kierowniczej, Konsultacje w zakresie za-
trudnienia, Ocena potrzeb personelu, Planowanie wykorzy-
stania personelu, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
personelem, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowni-
czej, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usłu-
gi planowania kariery, Dostarczanie informacji w dziedzi-
nie zarządzania czasem, 41 Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konfe-
rencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Organizowanie konkursów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie seminariów związa-
nych z edukacją, Organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Badania 
edukacyjne, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo zawodowe, Organizowanie i prowadzanie sym-
pozjów naukowych, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
webinariów, Pokazy edukacyjne, Szkolenia dla dorosłych.

(210) 544243 (220) 2022 07 22
(731) TITLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZiNIQ+

(531) 27.05.01, 24.17.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne, me-
dyczne, Suplementy diety, leki, herbaty ziołowe lecznicze, 
herbaty lecznicze, 30 Herbaty, herbaty ziołowe, 32 Soki 
owocowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, pra-
ce biurowe, 44 Usługi medyczne, usługi z zakresu higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 544283 (220) 2022 06 20
(731) KABAKO GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KRAINA VEGE

(531) 29.01.13, 05.03.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 29 Dżemy, Galaretki, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Miąższ owoców, Mleko owsiane, Mrożone 
owoce, Owoce przetworzone, Przecier jabłkowy, Przekąski 
na bazie owoców, 30 Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Lody spożywcze, Sosy owocowe.

(210) 544576 (220) 2022 06 29
(731) PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,  

Piwniczna-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) PIWNICZANKA. STAWIAM NA NATURALNOŚĆ.
(510), (511) 9 Informacje i dane zapisane w postaci elektro-
nicznej, Pliki w postaci elektronicznej, Publikacje w postaci 
elektronicznej, w tym: teksty i publikacje internetowe, ar-
tykuły prasowe, obrazy i prezentacje multimedialne, pu-
blikacje naukowe i popularnonaukowe, raporty, materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, książki, gazety, czasopisma, 
podręczniki, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, 
wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, in-
deksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady go-
dzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, materiały reklamo-
we i promocyjne, diagramy, mapy i plany, rysunki i fotogra-
fie, Elektroniczne, cyfrowe i magnetyczne nośniki danych, 
w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci 
i dyski zewnętrzne, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie umożliwiające komunikację za pośrednic-
twem internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych 
oraz innych sieci umożliwiających komunikację pomiędzy 
różnymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania i odbierania, nagrywania, 
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywa-
nia i odtwarzania informacji, danych, dźwięków i obrazów, 
oprogramowania komputerowego oraz plików i publikacji 
w postaci elektronicznej, Oprogramowanie umożliwiające 
połączenie on-line z portalami internetowymi bazami da-
nych, Aplikacje mobilne do pobierania, instalowania i sto-
sowania na przenośnych urządzeniach elektronicznych 
służących do komunikacji oraz przesyłania i odbierania, 
nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, 
przechowywania i odtwarzania informacji, danych, dźwię-
ków i obrazów, 16 Papier i tektura, Materiały drukowane, 
Informacje i dane zapisane na nośnikach papierowych, 
w tym: artykuły prasowe, teksty, obrazy, publikacje, w tym 
publikacje naukowe i popularnonaukowe, raporty, materia-
ły szkoleniowe i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, 
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czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, 
wizytówki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, 
indeksy, skorowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady 
godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, drukowane ma-
teriały reklamowe i promocyjne, diagramy, mapy i plany, ry-
sunki i fotografie, Zeszyty, Notesy, Bloczki do pisania, Papier 
listowy, Koperty, Papeteria, Teczki papierowe, Skoroszyty, 
Papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na doku-
menty, Materiały piśmienne, Przybory do pisania, w tym: 
długopisy, ołówki i pióra, Zestawy przyborów do pisania, 
Piórniki, Etui na pióra, Podstawki do długopisów i ołówków, 
Przyciski do papieru, torby i torebki kartonowe i papiero-
we, Opakowania wykonane z papieru, tektury i tworzyw 
sztucznych, Pudła i pudełka kartonowe i papierowe, Chorą-
giewki papierowe, Szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, 
tektury lub papieru, 32 Wody mineralne i gazowane, Na-
poje bezalkoholowe, Soki i napoje owocowe i warzywne, 
Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napo-
jów, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
i internetowej następujących towarów: wody mineralne 
i gazowane, napoje bezalkoholowe, soki i napoje owoco-
we i warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji na-
pojów, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji 
sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia, telewizji 
i prasy, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji 
sprzedaży świadczone z wykorzystaniem billboardów, afi-
szy, plakatów, neonów, flag i transparentów, Usługi w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone 
za pośrednictwem internetu, sieci telekomunikacyjnych, 
sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających komu-
nikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, 
Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzeda-
ży świadczone za pośrednictwem portali internetowych, 
Usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze 
handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, 
świadczone za pomocą portali internetowych i mediów 
społecznościowych, Usługi public relations, Usługi w za-
kresie opracowywania i publikowania tekstów i materia-
łów promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie roz-
powszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych 
w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, 
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, 
festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, Usługi w zakresie rynko-
wych badań statystycznych, Usługi informacyjne i dorad-
cze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 544663 (220) 2022 07 01
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowny)
(540) FINELLA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazo-
wane, musujące, napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mi-
neralne, stołowe, sodowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, soki 
zagęszczone, przecierowe, sorbety (napoje), napoje izoto-
niczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy 
zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, za-
prawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania 
napojów, koncentraty napojów bezalkoholowych, esencje 
do napojów, ekstrakty do napojów bezalkoholowych, napo-
je wzbogacone witaminami i minerałami, piwo.

(210) 544727 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie! GROCHOWA 

Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ

(531) 05.09.24, 05.07.01, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.09, 19.03.09, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich 
wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spo-
żywcze składające się głównie z mięsa i jego substytutów, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców 
morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych.

(210) 544728 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie! WĘGIERSKA 

GULASZOWA Zupy Świata

(531) 05.07.01, 05.09.24, 05.11.01, 11.01.02, 11.03.20, 19.03.09, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
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Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich 
wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spo-
żywcze składające się głównie z mięsa i jego substytutów, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców 
morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych.

(210) 544729 (220) 2022 07 04
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY

(531) 05.09.21, 05.09.22, 05.07.01, 08.07.01, 08.07.03, 11.01.02, 
11.03.20, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Koncentra-
ty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, Wstęp-
nie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas do sporzą-
dzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, 
Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich 
wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), Buliony, Artykuły i wyroby spo-
żywcze składające się głównie z mięsa i jego substytutów, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Gotowe posiłki składające się całkowicie 
lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców 
morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych.

(210) 544735 (220) 2022 07 05
(731) AMGS GROUP JERZ I GIGOŁŁO SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amgs group

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 544944 (220) 2022 07 08
(731) HYDRO-MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jarocin; PLUTA MARIA PTHU HYDRO-MARKO, Jarocin

(540) (znak słowny)
(540) HYDRO MARKO
(510), (511) 2 Farby, Mieszanki farb, Farby ognioodporne, 
Farby niepalne, Farby bakteriobójcze, Farba wapienna, Farby 
wodne, Farby zewnętrzne, Farby wewnętrzne, Szczeliwa [far-
by], Farby antykorozyjne, Farby fluorescencyjne, Farby reliefo-
we, Farby olejne, Farby wodoodporne, Farby dyspersyjne, 
Farby gruntowe, Farby gumowe, Farby akrylowe, Farby anty-
statyczne, Farby architektoniczne, Farby samochodowe, Far-
by przewodzące, Farby dekoracyjne, Farby fosforyzujące, 
Farby świecące, Farby aluminiowe, Farby metaliczne, Farby 
ceramiczne, Farby teksturowe, Lakiery [farby], Farby tempery, 
Zaprawy farbiarskie, Farby i farby mocno rozcieńczone, Roz-
cieńczalniki do farb, Zagęszczacze do farb, Spoiwa do farb, 
Pigmenty do farb, Barwniki do farb, Stabilizatory do farb, Do-
datki do farb, Zagęstniki do farb, Suszki do farb, Farby prze-
ciw zanieczyszczeniom, Farby zawierające azbest, Farby 
do tkanin, Farby drukarskie [tusz], Farby odpychające wodę, 
Farby do silników, Farby do podłóg, Lakiery, Lakier kopalowy, 
Lakier asfaltowy, Lakier bitumiczny, Lakier poliuretanowy, Po-
kosty, lakiery, Emalie [lakiery], Utrwalacze [lakiery], Lakiery 
drukarskie, Lakiery silikonowe, Lakiery samochodowe, Lakier 
japoński [urushi], Lakiery w sprayu, Lakiery do kalkomanii, La-
kiery do odlewów, Lakiery do drewna, Podkładowe lakiery 
ochronne, Lakiery i pokosty, Antykryptogamiczne lakiery 
ochronne, Szkliwo [farby, lakiery], Rozcieńczalniki do lakieru, 
Lakiery do malowania, Sumak do lakierów, Rozcieńczalniki 
do lakierów, Zagęszczacze do lakierów, Spoiwa do lakierów, 
Lakier do produkcji kalkomanii, Lakiery do powlekania brą-
zem, Lakiery w postaci powłok, Lakiery ochronne do podłóg, 
Lakiery do powlekania papieru, Lakiery przeznaczone dla 
przemysłu, Lakiery w postaci farb, Lakiery do tuszów drukar-
skich, Powłoki w sprayu [lakiery], Lakiery na bazie urushiolu, 
Preparaty do suszenia lakierów, Preparaty do rozcieńczania 
lakierów, Środki wiążące do lakierów, Terpentyna (benzyna 
lakiernicza] do użytku jako rozcieńczalnik do lakierów, Lakie-
ry do użytku przez artystów, Lakiery do użytku przez mala-
rzy, Lakiery do użytku przez dekoratorów, Mieszanki powło-
kowe w postaci lakierów, Lakiery stosowane do naprawy 
pojazdów mechanicznych, Rozpuszczalniki do ponownego 
lakierowania pojazdów, Rozcieńczalniki do lakierów i innych 
farb, Lakiery [inne niż izolacyjne] o przezroczystym wykoń-
czeniu, Lakiery na bazie wody [inne niż uszczelniającej, Za-
prawy farbiarskie [środki utrwalające] w postaci lakierów, Pig-
menty przewodzące prąd elektryczny stosowane w produk-
cji lakierów, Terpentyna [benzyna lakiernicza] do użytku jako 
rozcieńczalnik farb, Lakier do sporządzania wielokolorowych 
arkuszy do nadruków na sucho, Lakiery [inne niż izolacyjne] 
do nakładania na części elektroniczne, Naturalne żywice 
w stanie surowym stosowane w produkcji lakierów, Zaprawy 
farbiarskie do skór, Zaprawy farbiarskie [środki utrwalające] 
do akwareli, Substancje barwiące do dodawania do zaprawy 
murarskiej, Mieszanki do naprawy zaprawy [w postaci farb], 
Zaprawy farbiarskie do użytku w przemyśle, Żywice natural-
ne, Naturalne surowe żywice, Żywice do powlekania, żywice 
naturalne w stanie surowym, Żywice naturalne barwione 
na stałe, Żywice do stosowania w pigmentacji, Żywice synte-
tyczne do ochrony antykorozyjnej, Żywice epoksydowe 
do powlekania podłóg [powłoki], Żywice epoksydowe 
do pokrywania ścian [powłoki], Żywice epoksydowe wypeł-
nione metalem lekkim [powłoki], Epoksydowe żywice 
do pokrywania powierzchni budynków [powłoki]:Żywice 
naturalne do użytku w produkcji substancji klejących, Natu-
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ralne żywice w stanie surowym do użytku w produkcji poko-
stów, 6 Drabinki metalowe, Metalowe pomosty, Konstrukcje 
stalowe, Wyroby ślusarskie, Metalowe pokrywy włazów, Pod-
pory metalowe, Stemple [podpory] metalowe, Słupy podpo-
rowe metalowe, Podpory aluminiowe do paneli, Metalowe 
podpory do drzew, Metalowe podpórki do kabli, Metalowe 
podpórki do drabin, Podpory. metalowe do słupków ogro-
dzeniowych, Metalowe konstrukcje podporowe do bane-
rów, Podpory metalowe do murów z cegieł, Balustrady me-
talowe, Wsporniki metalowe do balustrad, Metalowe słupki 
do balustrad, Tralki do balustrad metalowych, Balustrady 
metalowe do balkonów, Balustrady metalowe do ogrodzeń, 
Balustrady metalowe do mostów, Metalowe balustrady 
do balkonów, Zbiorniki metalowe, Metalowe zbiorniki [kon-
strukcje], Zbiorniki z metalu, Zbiorniki metalowe [kontenery], 
Metalowe zbiorniki [kontenery], Zbiorniki separacyjne z me-
talu, Silosy metalowe, Stalowe silosy magazynowe, Przewo-
dy sprężonego powietrza, Armatura metalowa do przewo-
dów sprężonego powietrza, Armatura metalowa do przewo-
dów do sprężonego powietrza, Budowlane materiały meta-
lowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Przewo-
dy nieelektryczne, Liny i druty z metali nieszlachetnych, 
7 Zestawy pompowe, Mieszacze, Mieszalniki, Maszyny dla 
przetwórstwa żywności i napojów, Mechanizmy sprzęgania 
i napędu inne niż do pojazdach lądowych, Podstawy ma-
szyn, Turbiny wodne, Dmuchawy, Separatory, Prasy filtracyj-
ne, Zawory, Złącza, Mechanizmy sterownicze do maszyn 
i silników, Części i akcesoria do wymienionych towarów, Żu-
rawie, Żurawie samochodowe, Żurawie pływające, Żurawie 
wieżowe, Żurawie masztowe, Żurawie stałe, Żurawie prze-
jezdne, Żurawie samojezdne, Żurawie kolejowe, Żurawie ru-
chome i stałe, Żurawie do pracy w dokach, 9 Żurawie mikro-
fonowe, Alarmy, Alarmy pożarowe, Alarmy dźwiękowe, Alar-
my akustyczne, Alarmy osobiste, Alarmy bezpieczeństwa, 
Alarmy antywłamaniowe, Alarmy centralne, Alarmy baseno-
we, Instalacje alarmowe, Gwizdki alarmowe, Flary alarmowe, 
Dzwonki alarmowe, Systemy alarmowe, Przyciski alarmowe, 
Panele alarmowe, Wykrywacze dymu [alarmy], Osobiste alar-
my bezpieczeństwa, Elektryczne alarmy dymu, Alarmy dla 
niemowląt, Elektryczne alarmy pożarowe, Sterowniki auto-
matyki przemysłowej, Systemy automatyki domowej, Szafy 
sterownicze, Układy automatyki przemysłowej, Układy moni-
torujące, Nadzorujące, Alarmowe, Urządzenia do przewodze-
nia, Przełączania, Przekształcania, Gromadzenia, Sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, Elektryczne urządzenia kon-
trolno-sterujące, Złącza elektryczne, Tablice sterownicze, In-
stalacje elektryczne, Przewody zbiorcze prądu elektryczne-
go, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Wyłączniki samoczynne, Wyłączniki zdalnie 
sterowane, Automatyczne wyłączniki czasowe, Przekaźniki 
elektryczne, Urządzenia do dozowania, Aparatura i przyrzą-
dy dla chemii, Agregaty prądotwórcze, Elektryczne tablice 
rozdzielcze, Transformatory elektryczne, stacje transformato-
rowe, Rozdzielnie i tablice rozdzielcze, Odgromniki, Aparatu-
ra do wytwarzania prądu przy wykorzystaniu energii sło-
necznej, Sieci telekomunikacyjne, Kable optyczne, Elementy 
światłowodowe, Zegary kontrolne, Wagi pomostowe, Liczni-
ki, Wodomierze, Manometry, Czujniki ciśnienia, Wskaźniki ci-
śnienia w zaworach, 11 Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki 
ciśnieniowe wody, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod 
ciśnieniem, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Zbiorniki 
do oczyszczania ścieków, Zbiorniki do oczyszczania ścieków 
do celów domowych, Zbiorniki do oczyszczania ścieków 
do celów przemysłowych, Nawilżacze powietrza [zbiorniki 
wody do grzejników centralnego ogrzewania], Zbiorniki spe-
cjalnie przystosowane do podgrzewaczy wody w celu za-
bezpieczenia ich przed skraplaniem, przeciekaniem i przele-

waniem, Filtry ścieków, Instalacje oczyszczania ścieków, 
Urządzenia odstojnikowe na ścieki, Aparatura do oczyszcza-
nia ścieków, Instalacje do oczyszczania ścieków, Instalacje 
do przetwarzania ścieków, Urządzenia do oczyszczanie ście-
ków, Zespoły do oczyszczania ścieków, Rury ściekowe 
do wanien, Instalacje do oczyszczania ścieków przemysło-
wych, Przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, Rury 
ściekowe do instalacji sanitarnych, Urządzenia do oczyszcza-
nia wody ściekowej, Instalacje do oczyszczania wód ścieko-
wych, Reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemy-
słowych, Urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, 
Bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków, Sanitarna ar-
matura spustowa do rurociągów ściekowych, Dystrybutory 
wody, Zmiękczacze wody, Jonizatory wody, Filtry do wody, 
Zasobniki ciepłej wody, Instalacje wody gorącej, Odpływy 
wody (krany), Obiegowe ogrzewacze wody, Urządzenia 
do regulacji wody, Zawory do rur i rurociągów, Zawory 
do rur, Rurowe elementy grzewcze, Kurki do rurociągów, Za-
wory do rur wodociągowych, Kurki do kładzenia rur, Rury 
do kotłów grzewczych, Instalacje regulacyjne do rur wod-
nych, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Elementy 
zabezpieczające do rur wodnych, Urządzenia regulacyjne 
do rur gazowych, Urządzenia regulacyjne stanowiące części 
rur wodnych, Kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wod-
nych, Metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Za-
wory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur wod-
nych, Akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, 
Pisuary [armatura sanitarna], Armatura do pieców, Kurki czer-
palne [armatura wodociągowa], Armatura do kąpieli paro-
wych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Sanitarna ar-
matura spustowa do wanien, Sanitarna armatura spustowa 
do bidetów, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sa-
nitarna armatura spustowa do pryszniców, Armatura regula-
cyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, 
Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wod-
nych, Armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, 
Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kana-
lizacyjna, Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur 
wodnych i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wod-
nych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazo-
wych, Urządzenia do uzdatniania powietrza, Urządzenia 
do uzdatniania wody, Aparatura do uzdatniania wody, Ze-
społy do uzdatniania wody, Filtry do uzdatniania wody, Insta-
lacje do uzdatniania powietrza, Instalacje do uzdatniania 
do wody, Instalacje do uzdatniania wody, Urządzenia 
do uzdatniania wody z kranu, Instalacje chemiczne do uzdat-
niania wody pitnej, Urządzenia i maszyny do uzdatniania 
wody, Urządzenia przyspieszonej jonizacji [do uzdatniania 
powietrza], Zestawy filtracyjne i napowietrzające do wody, 
Tłocznie gazu, Zespoły zaporowo - upustowe gazu, Stacje 
śluz gazu, Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza-
nia pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz instalacje sanitarne, Lampy elektryczne, Lampy 
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, Aparatura 
i urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do filtrowania 
wody, Instalacje do ogrzewania wody, Instalacje do schła-
dzania wody, Urządzenia do ujęcia wody, Armatura do regu-
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, Armatura bezpieczeństwa do urzą-
dzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, Urządzenia i insta-
lacje do zmiękczania wody, Instalacje wodociągowe, Instala-
cje do dystrybucji wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Kolum-
ny destylacyjne, Wieże rafineryjne do destylacji, Rozpylacze, 
Aparatura do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, Apa-
ratura do dezynfekcji, Urządzenia do oczyszczania ścieków, 
Instalacje do oczyszczania wód ściekowych, Zawory kanali-
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zacyjne, Zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągo-
wych, Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Części in-
stalacji sanitarnych, Wymienniki ciepła nie będące częściami 
maszyn, Pompy cieplne, Aparatura i instalacje chłodnicze, 
Instalacje i urządzenia do klimatyzacji, Wyciągi, Wyciągi wen-
tylacyjne, Aparatura do wentylacji, Filtry jako części instalacji 
przemysłowych, Części do instalacji zawartych w tej klasie, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: pokrywy włazów, ciśnieniowe zbiorniki 
wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki na wodę, zbiorni-
ki wody pod ciśnieniem, zbiorniki ciśnieniowe do wody, 
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do celów domowych, zbiorniki do oczyszczania 
ścieków do celów przemysłowych, nawilżacze powietrza 
[zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrzewania], 
zbiorniki specjalnie przystosowane do podgrzewaczy wody 
w celu zabezpieczenia ich przed skraplaniem, przeciekaniem 
i przelewaniem, filtry ścieków, instalacje oczyszczania ście-
ków, urządzenia odstojnikowe na ścieki, aparatura do oczysz-
czania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje 
do przetwarzania ścieków, urządzenia do oczyszczania ście-
ków, zespoły do oczyszczania ścieków, rury ściekowe do wa-
nien, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, 
przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, rury ścieko-
we do instalacji sanitarnych, urządzenia do oczyszczania 
wody ściekowej, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, 
reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, 
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, bioreak-
tory do użytku w uzdatnianiu ścieków, sanitarna armatura 
spustowa do rurociągów ściekowych, dystrybutory wody, 
zmiękczacze wody, jonizatory wody, filtry do wody, zasobniki 
ciepłej wody, instalacje wody gorącej, odpływy wody [kra-
ny], obiegowe ogrzewacze wody, urządzenia do regulacji 
wody, zawory do rur i rurociągów, zawory do rur, rurowe ele-
menty grzewcze, kurki do rurociągów, zawory do rur wodo-
ciągowych, kurki do kładzenia rur, rury do kotłów grzew-
czych, instalacje regulacyjne do rur wodnych, baterie mie-
szające do rur wodociągowych, elementy zabezpieczające 
do rur wodnych, urządzenia regulacyjne do rur gazowych, 
urządzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych, kon-
trolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, metalowe rury 
faliste [części instalacji sanitarnych], zawory nadmiarowe 
[przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, akcesoria regu-
lacyjne do rur i przewodów gazowych, pisuary [armatura sa-
nitarna], armatura do pieców, kurki czerpalne [armatura wo-
dociągowa], armatura do kąpieli parowych, armatura łazien-
kowa do kontroli wody, sanitarna armatura spustowa do wa-
nien, sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna ar-
matura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spusto-
wa do pryszniców, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeń-
stwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura do dystrybu-
cji wody służąca do ogrzewania, instalacje sanitarne i łazien-
kowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura bezpie-
czeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, arma-
tura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, żurawie mikrofonowe, 
alarmy, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, alarmy aku-
styczne, alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy an-
tywłamaniowe, alarmy centralne, alarmy basenowe, instala-
cje alarmowe, gwizdki alarmowe, flary alarmowe, dzwonki 
alarmowe, systemy alarmowe, przyciski alarmowe, panele 
alarmowe, wykrywacze dymu [alarmy], osobiste alarmy bez-
pieczeństwa, elektryczne alarmy dymu, alarmy dla niemow-
ląt, elektryczne alarmy pożarowe, sterowniki automatyki 
przemysłowej, systemy automatyki domowej, urządzenia 

do napowietrzania [maszyny], pompy do napowietrzania, 
urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napo-
wietrzania napojów, pompki napowietrzające do akwariów, 
pompy napowietrzające do stawów, kamienie akwariowe 
napowietrzające [pompy], pompy wodne do napowietrza-
nia stawów, pompki wodne do napowietrzania akwariów, 
pompy do napowietrzania akwariów domowych, pompy 
napowietrzające do zbiorników wodnych, areatory [maszy-
ny] do użytku w napowietrzaniu gleby, żurawie, żurawie sa-
mochodowe, żurawie pływające, żurawie wieżowe, żurawie 
masztowe, żurawie stałe, żurawie przejezdne, żurawie samo-
jezdne, żurawie kolejowe, żurawie ruchome i stałe, żurawie 
do pracy w dokach, pompy, pompy smarownicze, pompy 
powietrza, pompy maszynowe, pompy [maszyny], pompy 
osadowe, pompy mułowe, pompy ssące, pompy głębinowe, 
pompy membranowe, pompy wysokociśnieniowe, pompy 
obiegowe, pompy zasilające, pompy zębate, pompy wypo-
rowe, ejektory [pompy], pompy dystrybucyjne, pompy piwa, 
pompy pneumatyczne, pompy wodne, pompy odśrodkowe, 
pompy hydrauliczne, pompy wysokotemperaturowe, ma-
szyny czyszczące do basenów, pojazdy czyszczące bez ope-
ratora, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, metalo-
we pokrywy włazów, podpory metalowe, stemple [podpo-
ry] metalowe, słupy podporowe metalowe, podpory alumi-
niowe do paneli, metalowe podpory do drzew, metalowe 
podpórki do kabli, metalowe podpórki do drabin, podpory 
metalowe do słupków ogrodzeniowych, metalowe kon-
strukcje podporowe do banerów, podpory metalowe 
do murów z cegieł, balustrady metalowe, wsporniki metalo-
we do balustrad, metalowe słupki do balustrad, tralki do ba-
lustrad metalowych, balustrady metalowe do balkonów, ba-
lustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe 
do mostów, metalowe balustrady do balkonów, zbiorniki 
metalowe, metalowe zbiorniki [konstrukcje], zbiorniki z me-
talu, zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki 
[kontenery], zbiorniki separacyjne z metalu, silosy metalowe, 
stalowe silosy magazynowe, przewody sprężonego powie-
trza [armatura do -] metalowa, armatura metalowa do prze-
wodów sprężonego powietrza, armatura metalowa do prze-
wodów do sprężonego powietrza, 37 Budowa systemów 
ścieków, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie stu-
dzienek ściekowych, Powlekanie kanałów ściekowych, Mon-
taż wykładzin kanałów ściekowych, Oczyszczanie i czyszcze-
nie kanałów ściekowych, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie ścieków, Usługi w zakresie instalowania kanałów 
ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod 
wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb [szamb wykorzy-
stujących bakterie do przeróbki ścieków], Pompowanie 
i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki 
ścieków, Pompowanie szamb, Pompowanie betonu, Pom-
powanie i czyszczenie szamb, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, 
Konserwacja basenów, Czyszczenie basenów, Budowa base-
nów, Czyszczenie higieniczne [baseny], Usługi czyszczenia 
basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Wykony-
wanie obrzutki na basenach pływackich, Konserwacja obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie 
hydromechanicznego sprzętu tnącego, Instalacja szamb, 
Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Instalacja ma-
szyn, Instalacja rurociągów, Instalacja alarmów, Instalacja ga-
zociągów, Instalacja systemów oprzyrządowania, Czyszcze-
nie instalacji wodociągowych, Instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja syste-
mów zabezpieczających, Instalacja urządzeń klimatyzacyj-
nych, Instalacja urządzeń łazienkowych, Konserwacja instala-
cji przemysłowych, Instalacja systemów rurociągów, Montaż 
instalacji przemysłowych, Usługi instalacji maszyn, Renowa-
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cja instalacji przemysłowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja 
przewodów wodociągowych, Instalacja maszyn przemysło-
wych, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja pieców 
przemysłowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instala-
cja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów przemysło-
wych, Budowa instalacji wodociągowych, Zakładanie instala-
cji geotermicznych, Instalacja uziemienia elektrycznego, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Instalacja syste-
mów inżynierii środowiska, Odnawianie instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, Instalacja i naprawa ruro-
ciągów, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instala-
cja systemów kontroli środowiska, Konserwacja alarmowych 
instalacji przeciwpożarowych, Instalacja gazociągów i wodo-
ciągów, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja systemów 
ochrony środowiska, Instalacja systemów tłumienia ognia, 
Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja prefabryko-
wanych elementów budowlanych, Instalacja przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Budowa, instalacja i naprawa 
podwodna, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Montaż instalacji 
do zmiękczania wody, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Instalacja 
urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja izolacji termicz-
nej w budynkach, Instalacja systemów do czystych pomiesz-
czeń, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instala-
cja urządzeń do oszczędzania energii, Modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji do klimaty-
zacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania bu-
dynków, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, Montaż instalacji na placach budowy, Instalacja narzę-
dzi na placach budowy, Konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji geoter-
micznych, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 
Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, 
Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Naprawa instala-
cji do zaopatrzenia w wodę, Udzielanie informacji związa-
nych z instalacją maszyn, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, 
Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągo-
wych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wo-
dociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji syste-
mów wodociągowych, Usługi informacyjne związane z in-
stalacją systemów zabezpieczających, Usługi doradcze zwią-
zane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Instalacja sprzętu i wyposażenia do konfe-
rencji elektronicznych, Konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalacja syste-
mów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, na-
prawą i budownictwem, Usługi doradcze związane z instala-
cją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Izolowanie 
rurociągów, Izolacja rurociągów, Konserwacja rurociągów, 

Serwisowanie rurociągów, Układanie rurociągów, Budowa 
rurociągów, Instalowanie wykładzin rurowych w rurocią-
gach, Budowa rurociągów poszukiwawczych, Budowa ruro-
ciągów eksploatacyjnych, Konserwacja i naprawa rurocią-
gów, Budowa i konserwacja rurociągów, Układanie i budowa 
rurociągów, Usługi hydrauliczne, Wynajem urządzeń hydrau-
licznych, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Usługi hy-
drauliczne i szklarskie, Usługi w zakresie konstrukcji hydrau-
licznych, Usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 
Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmują-
ca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Na-
prawa pomp, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem pomp 
do odwadniania, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa 
i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja pomp zasilają-
cych lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i kon-
serwacja pomp próżniowych, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Odnowa pomp próżniowych i części do nich, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
pomp, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Usługi mycia 
ciśnieniowego, Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpie-
czeństwa, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnienio-
wych, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnie-
niem, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bez-
pieczeństwa, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ci-
śnieniowe powierzchni metalowych, Konserwacja i napra-
wa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Wypożycza-
nie urządzeń do podwodnego oczyszczania strumienio-
wo-ciśnieniowego, Konserwacja obiektów inżynierii wod-
no-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnienio-
wych do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścien-
ne, Naprawa alarmów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545000 (220) 2022 07 11
(731) HYDRO-MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jarocin; PLUTA MARIA PTHU HYDRO-MARKO, Jarocin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROMARKO

(531) 27.05.01, 26.03.06, 29.01.12
(510), (511) 2 Farby, Mieszanki farb, Farby ognioodporne, 
Farby niq5alne, Farby bakteriobójcze, Farba wapienna, Farby 
wodne, Farby zewnętrzne, Farby wewnętrzne, Szczeliwa [far-
by], Farby antykorozyjne, Farby fluorescencyjne, Farby reliefo-
we, Farby olejne, Farby wodoodporne, Farby dyspersyjne, 
Farby gruntowe, Farby gumowe, Farby akrylowe, Farby anty-
statyczne, Farby architektoniczne, Farby samochodowe, Far-
by przewodzące, Farby dekoracyjne, Farby fosforyzujące, 
Farby świecące, Farby aluminiowe, Farby metaliczne, Farby 
ceramiczne, Farby teksturowe, Lakiery [farby], Farby tempery, 
Zaprawy farbiarskie, Farby i farby mocno rozcieńczone, Roz-
cieńczalniki do farb, Zagęszczacze do farb, Spoiwa do farb, 
Pigmenty do farb, Barwniki do farb, Stabilizatory do farb, Do-
datki do farb, Zagęstniki do farb, Suszki do farb, Farby prze-
ciw zanieczyszczeniom, Farby zawierające azbest, Farby 
do tkanin, Farby drukarskie [tusz], Farby odpychające wodę, 
Farby do silników, Farby do podłóg, Lakiery, Lakier kopalowy, 
Lakier asfaltowy, Lakier bitumiczny, Lakier poliuretanowy, Po-
kosty, lakiery, Emalie [lakiery], Utrwalacze [lakiery], Lakiery 
drukarskie, Lakiery silikonowe, Lakiery samochodowe, Lakier 
japoński [urushi], Lakiery w sprayu, Lakiery do kalkomanii, La-
kiery do odlewów, Lakiery do drewna, Podkładowe lakiery 
ochronne, Lakiery i pokosty, Antykryptogamiczne lakiery 



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2022

ochronne, Szkliwo [farby, lakiery], Rozcieńczalniki do lakieru, 
Lakiery do malowania, Sumak do lakierów, Rozcieńczalniki 
do lakierów, Zagęszczacze do lakierów, Spoiwa do lakierów, 
Lakier do produkcji kalkomanii, Lakiery do powlekania brą-
zem, Lakiery w postaci powłok, Lakiery ochronne do podłóg, 
Lakiery do powlekania papieru, Lakiery przeznaczone dla 
przemysłu, Lakiery w postaci farb, Lakiery do tuszów drukar-
skich, Powłoki w sprayu [lakiery], Lakiery na bazie urushiolu, 
Preparaty do suszenia lakierów, Preparaty, do rozcieńczania 
lakierów, Środki wiążące do lakierów, Terpentyna [benzyna 
lakiernicza] do użytku jako rozcieńczalnik do lakierów, Lakie-
ry do użytku przez artystów, Lakiery do użytku przez mala-
rzy, Lakiery do użytku przez dekoratorów, Mieszanki powło-
kowe w postaci lakierów, Lakiery stosowane do naprawy 
pojazdów mechanicznych, Rozpuszczalniki do ponownego 
lakierowania pojazdów, Rozcieńczalniki do lakierów i innych 
farb, Lakiery [inne niż izolacyjne] o przezroczystym wykoń-
czeniu, Lakiery na bazie wody [inne niż uszczelniające], Za-
prawy farbiarskie [środki utrwalające] w postaci lakierów, Pig-
menty przewodzące prąd elektryczny stosowane w produk-
cji lakierów, Terpentyna [benzyna lakiernicza] do użytku jako 
rozcieńczalnik farb, Lakier do sporządzania wielokolorowych 
arkuszy do nadruków na sucho, Lakiery [inne niż izolacyjne] 
do nakładania na części elektroniczne, Naturalne żywice 
w stanie surowym stosowane w produkcji lakierów, Zaprawy 
farbiarskie do skór, Zaprawy farbiarskie [środki utrwalającej 
do akwareli], Substancje barwiące do dodawania do zapra-
wy murarskiej, Mieszanki do naprawy zaprawy [w postaci 
farb], Zaprawy farbiarskie do użytku w przemyśle, Żywice na-
turalne, Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne w stanie 
surowym, Żywice naturalne barwione na stałe, Żywice 
do stosowania w pigmentacji, Żywice syntetyczne do ochro-
ny antykorozyjnej, Żywice epoksydowe do powlekania pod-
łóg [powłoki], Żywice epoksydowe do pokrywania ścian [po-
włoki], Żywice epoksydowe wypełnione metalem lekkim 
[powłoki], Epoksydowe żywice do pokrywania powierzchni 
budynków [powłoki], Żywice naturalne do użytku w produk-
cji substancji klejących, Naturalne żywice w stanie surowym 
do użytku w produkcji pokostów, 6 Drabinki metalowe, Me-
talowe pomosty, Konstrukcje stalowe, Wyroby ślusarskie, Me-
talowe pokrywy włazów, Podpory metalowe, Stemple [pod-
pory] metalowe, Słupy podporowe metalowe, Podpory alu-
miniowe do paneli, Metalowe podpory do drzew, Metalowe 
podpórki do kabli, Metalowe podpórki do drabin, Podpory 
metalowe do słupków ogrodzeniowych, Metalowe konstruk-
cje podporowe do bauerów, Podpory metalowe do murów 
z cegieł, Balustrady metalowe, Wsporniki metalowe do balu-
strad, Metalowe słupki do balustrad, Tralki do balustrad me-
talowych, Balustrady metalowe do balkonów, Balustrady 
metalowe do ogrodzeń, Balustrady metalowe do mostów, 
Metalowe balustrady do balkonów, Zbiorniki metalowe, Me-
talowe zbiorniki [konstrukcje], Zbiorniki z metalu, Zbiorniki 
metalowe [kontenery], Metalowe zbiorniki [kontenery], 
Zbiorniki separacyjne z metalu, Silosy metalowe, Stalowe si-
losy magazynowe, Przewody sprężonego powietrza, Arma-
tura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Arma-
tura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, 
Budowlane materiały metalowe, Przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, Przewody nieelektryczne, Liny i druty 
z metali nieszlachetnych, 7 Zestawy pompowe, Mieszacze, 
Mieszalniki, Maszyny dla przetwórstwa żywności i napojów, 
Mechanizmy sprzęgania i napędu inne niż do pojazdach lą-
dowych, Podstawy maszyn, Turbiny wodne, Dmuchawy, Se-
paratory, Prasy filtracyjne, Zawory, Złącza, Mechanizmy ste-
rownicze do maszyn i silników, Części i akcesoria do wymie-
nionych towarów, Żurawie, Żurawie samochodowe, Żurawie 
pływające, Żurawie wieżowe, Żurawie masztowe, Żurawie 

stałe, Żurawie przejezdne, Żurawie samojezdne, Żurawie ko-
lejowe, Żurawie ruchome i stałe, Żurawie do pracy w dokach, 
9 Żurawie mikrofonowe, Alarmy, Alarmy pożarowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy akustyczne, Alarmy osobiste, Alarmy 
bezpieczeństwa, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy centralne, 
Alarmy basenowe, Instalacje alarmowe, Gwizdki alarmowe, 
Flary alarmowe, Dzwonki alarmowe, Systemy alarmowe, 
Przyciski alarmowe, Panele alarmowe, Wykrywacze dymu 
[alarmy], Osobiste alarmy bezpieczeństwa, Elektryczne alar-
my dymu, Alarmy dla niemowląt, Elektryczne alarmy pożaro-
we, Sterowniki automatyki przemysłowej, Systemy automa-
tyki domowej, Szafy sterownicze, Układy automatyki prze-
mysłowej, Układy monitorujące, Nadzorujące, Alarmowe, 
Urządzenia do przewodzenia, Przełączania, Przekształcania, 
Gromadzenia, Sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
Elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, Złącza elek-
tryczne, Tablice sterownicze, Instalacje elektryczne, Przewo-
dy zbiorcze prądu elektrycznego, Instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Wyłącz-
niki samoczynne, Wyłączniki zdalnie sterowane, Automa-
tyczne wyłączniki czasowe, Przekaźniki elektryczne, Urzą-
dzenia do dozowania, Aparatura i przyrządy dla chemii, 
Agregaty prądotwórcze, Elektryczne tablice rozdzielcze, 
Transformatory elektryczne, stacje transformatorowe, Roz-
dzielnie i tablice rozdzielcze, Odgromniki, Aparatura do wy-
twarzania prądu przy wykorzystaniu energii słonecznej, Sieci 
telekomunikacyjne, Kable optyczne, Elementy światłowodo-
we, Zegary kontrolne, Wagi pomostowe, Liczniki, Wodomie-
rze, Manometry, Czujniki ciśnienia, Wskaźniki ciśnienia w za-
worach, 11 Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki ciśnienio-
we wody, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki wody pod ciśnieniem, 
Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Zbiorniki do oczyszczania 
ścieków, Zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów domo-
wych, Zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów przemy-
słowych, Nawilżacze powietrza [zbiorniki wody do grzejni-
ków centralnego ogrzewania], Zbiorniki specjalnie przysto-
sowane do podgrzewaczy wody w celu zabezpieczenia 
ich przed skraplaniem, przeciekaniem i przelewaniem, Filtry 
ścieków, Instalacje oczyszczania ścieków, Urządzenia odstoj-
nikowe na ścieki, Aparatura do oczyszczania ścieków, Instala-
cje do oczyszczania ścieków, Instalacje do przetwarzania 
ścieków, Urządzenia do oczyszczanie ścieków, Zespoły 
do oczyszczania ścieków, Rury ściekowe do wanien, Instala-
cje do oczyszczania ścieków przemysłowych, Przenośne 
przyrządy do przetwarzania ścieków, Rury ściekowe do in-
stalacji sanitarnych, Urządzenia do oczyszczania wody ście-
kowej, Instalacje do oczyszczania wód ściekowych, Reaktory 
biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, Urzą-
dzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, Bioreaktory 
do użytku w uzdatnianiu ścieków, Sanitarna armatura spu-
stowa do rurociągów ściekowych, Dystrybutory wody, 
Zmiękczacze wody, Jonizatory wody, Filtry do wody, Zasob-
niki ciepłej wody, Instalacje wody gorącej, Odpływy wody 
[krany], Obiegowe ogrzewacze wody, Urządzenia do regula-
cji wody, Zawory do rur i rurociągów, Zawory do rur, Rurowe 
elementy grzewcze, Kurki do rurociągów, Zawory do rur wo-
dociągowych, Kurki do kładzenia rur, Rury do kotłów grzew-
czych, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Baterie mie-
szające do rur wodociągowych, Elementy zabezpieczające 
do rur wodnych, Urządzenia regulacyjne do rur gazowych, 
Urządzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych, Kon-
trolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, Metalowe rury 
faliste [części instalacji sanitarnych], Zawory nadmiarowe 
(przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, Akcesoria re-
gulacyjne do rur i przewodów gazowych, Pisuary [armatura 
sanitarna], Armatura do pieców, Kurki czerpalne [armatura 
wodociągowa], Armatura do kąpieli parowych, Armatura ła-
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zienkowa do kontroli wody, Sanitarna armatura spustowa 
do wanien, Sanitarna armatura spustowa do bidetów, Sani-
tarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura 
spustowa do pryszniców, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regu-
lacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura 
do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, Instalacje sani-
tarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Ar-
matura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i ga-
zowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Urządzenia 
do uzdatniania powietrza, Urządzenia do uzdatniania wody, 
Aparatura do uzdatniania wody, Zespoły do uzdatniania 
wody, Filtry do uzdatniania wody, Instalacje do uzdatniania 
powietrza, Instalacje do uzdatniania do wody, Instalacje 
do uzdatniania wody, Urządzenia do uzdatniania wody z kra-
nu, Instalacje chemiczne do uzdatniania wody pitnej, Urzą-
dzenia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia przyspie-
szonej jonizacji [do uzdatniania powietrza], Zestawy filtracyj-
ne i napowietrzające do wody, Tłocznie gazu, Zespoły zapo-
rowo - upustowe gazu, Stacje śluz gazu, Urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa-
nitarne, Lampy elektryczne, Lampy ultrafioletowe do celów 
innych niż lecznicze, Aparatura i urządzenia do uzdatniania 
wody, Urządzenia do filtrowania wody, Mieszalniki, Instalacje 
do ogrzewania wody, Instalacje do schładzania wody, Urzą-
dzenia do ujęcia wody, Armatura do regulacji urządzeń wod-
nych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazo-
wych, Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji 
wodnych i gazowych, Urządzenia i instalacje do zmiękczania 
wody, Instalacje wodociągowe, Instalacje do dystrybucji 
wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Kolumny destylacyjne, 
Wieże rafineryjne do destylacji, Rozpylacze, Aparatura 
do dezodoryzacji nie do użytku osobistego, Aparatura 
do dezynfekcji, Urządzenia do oczyszczania ścieków, Instala-
cje do oczyszczania wód ściekowych, Zawory kanalizacyjne, 
Zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, Za-
wory regulujące poziom w zbiornikach, Części instalacji sani-
tarnych, Wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, 
Pompy cieplne, Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacje 
i urządzenia do klimatyzacji, Wyciągi, Wyciągi wentylacyjne, 
Aparatura do wentylacji, Filtry jako części instalacji przemy-
słowych, Części do instalacji zawartych w tej klasie, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: pokrywy włazów, ciśnieniowe zbiorniki wody, 
zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki na wodę, zbiorniki 
wody pod ciśnieniem, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbior-
niki do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ście-
ków do celów domowych, zbiorniki do oczyszczania ście-
ków do celów przemysłowych, nawilżacze powietrza [zbior-
niki wody do grzejników centralnego ogrzewania], zbiorniki 
specjalnie przystosowane do podgrzewaczy wody w celu 
zabezpieczenia ich przed skraplaniem, przeciekaniem i prze-
lewaniem, filtry ścieków, instalacje oczyszczania ścieków, 
urządzenia odstojnikowe na ścieki, aparatura do oczyszcza-
nia ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje 
do przetwarzania ścieków, urządzenia do oczyszczania ście-
ków, zespoły do oczyszczania ścieków, rury ściekowe do wa-
nien, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, 
przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, rury ścieko-
we do instalacji sanitarnych, urządzenia do oczyszczania 
wody ściekowej, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, 
reaktory biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, 
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, bioreak-
tory do użytku w uzdatnianiu ścieków, sanitarna armatura 

spustowa do rurociągów ściekowych, dystrybutory wody, 
zmiękczacze wody, jonizatory wody, filtry do wody, zasobniki 
ciepłej wody, instalacje wody gorącej, odpływy wody [kra-
ny], obiegowe ogrzewacze wody, urządzenia do regulacji 
wody, zawory do rur i rurociągów, zawory do rur, rurowe ele-
menty grzewcze, kurki do rurociągów, zawory do rur wodo-
ciągowych, kurki do kładzenia rur, rury do kotłów grzew-
czych, instalacje regulacyjne do rur wodnych, baterie mie-
szające do rur wodociągowych, elementy zabezpieczające 
do rur wodnych, urządzenia regulacyjne do rur gazowych, 
urządzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych, kon-
trolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych, metalowe rury 
faliste [części instalacji sanitarnych], zawory nadmiarowe 
[przyrządy bezpieczeństwa] do rur wodnych, akcesoria regu-
lacyjne do rur i przewodów gazowych, pisuary [armatura sa-
nitarna], armatura do pieców, kurki czerpalne [armatura wo-
dociągowa], armatura do kąpieli parowych, armatura łazien-
kowa do kontroli wody, sanitarna armatura spustowa do wa-
nien, sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna ar-
matura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spusto-
wa do pryszniców, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeń-
stwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń wodnych, armatura do dystrybu-
cji wody służąca do ogrzewania, instalacje sanitarne i łazien-
kowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, armatura bezpie-
czeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, arma-
tura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, żurawie mikrofonowe, 
alarmy, alarmy pożarowe, alarmy dźwiękowe, alarmy aku-
styczne, alarmy osobiste, alarmy bezpieczeństwa, alarmy an-
tywłamaniowe, alarmy centralne, alarmy basenowe, instala-
cje alarmowe, gwizdki alarmowe, flary alarmowe, dzwonki 
alarmowe, systemy alarmowe, przyciski alarmowe, panele 
alarmowe, wykrywacze dymu [alarmy], osobiste alarmy bez-
pieczeństwa, elektryczne alarmy dymu, alarmy dla niemow-
ląt, elektryczne alarmy pożarowe, sterowniki automatyki 
przemysłowej, systemy automatyki domowej, urządzenia 
do napowietrzania maszyny, pompy do napowietrzania, 
urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do napo-
wietrzania napojów, pompki napowietrzające do akwariów, 
pompy napowietrzające do stawów, kamienie akwariowe 
napowietrzające [pompy], pompy wodne do napowietrza-
nia stawów, pompki wodne do napowietrzania akwariów, 
pompy do napowietrzania akwariów domowych, pompy 
napowietrzające do zbiorników wodnych, areatory [maszy-
ny] do użytku w napowietrzaniu gleby, żurawie, żurawie sa-
mochodowe, żurawie pływające, żurawie wieżowe, żurawie 
masztowe, żurawie stałe, żurawie przejezdne, żurawie samo-
jezdne, żurawie kolejowe, żurawie ruchome i stałe, żurawie 
do pracy w dokach, pompy, pompy smarownicze, pompy 
powietrza, pompy maszynowe, pompy [maszyny], pompy 
osadowe, pompy mułowe, pompy ssące, pompy głębinowe, 
pompy membranowe, pompy wysokociśnieniowe, pompy 
obiegowe, pompy zasilające, pompy zębate, pompy wypo-
rowe, ejektory [pompy], pompy dystrybucyjne, pompy piwa, 
pompy pneumatyczne, pompy wodne, pompy odśrodkowe, 
pompy hydrauliczne, pompy wysokotemperaturowe, ma-
szyny czyszczące do basenów, pojazdy czyszczące bez ope-
ratora, tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, metalo-
we pokrywy włazów, podpory metalowe, stemple [podpo-
ry] metalowe, słupy podporowe metalowe, podpory alumi-
niowe do paneli, metalowe podpory do drzew, metalowe 
podpórki do kabli, metalowe podpórki do drabin, podpory 
metalowe do słupków ogrodzeniowych, metalowe kon-
strukcje podporowe do bauerów, podpory metalowe 
do murów z cegieł, balustrady metalowe, wsporniki metalo-
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we do balustrad, metalowe słupki do balustrad, tralki do ba-
lustrad metalowych, balustrady metalowe do balkonów, ba-
lustrady metalowe do ogrodzeń, balustrady metalowe 
do mostów, metalowe balustrady do balkonów, zbiorniki 
metalowe, metalowe zbiorniki [konstrukcje], zbiorniki z me-
talu, zbiorniki metalowe [kontenery], metalowe zbiorniki 
[kontenery], zbiorniki separacyjne z metalu, silosy metalowe, 
stalowe silosy magazynowe, przewody sprężonego powie-
trza [armatura do -] metalowa, armatura metalowa do prze-
wodów sprężonego powietrza, armatura metalowa do prze-
wodów do sprężonego powietrza, 37 Budowa systemów 
ścieków, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie stu-
dzienek ściekowych, Powlekanie kanałów ściekowych, Mon-
taż wykładzin kanałów ściekowych, Oczyszczanie i czyszcze-
nie kanałów ściekowych, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie ścieków, Usługi w zakresie instalowania kanałów 
ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod 
wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb [szamb wykorzy-
stujących bakterie do przeróbki ścieków], Pompowanie 
i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki 
ścieków, Pompowanie szamb, Pompowanie betonu, Pom-
powanie i czyszczenie szamb, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do uzdatniania wody do celów przemysłowych, 
Konserwacja basenów, Czyszczenie basenów, Budowa base-
nów, Czyszczenie higieniczne [baseny], Usługi czyszczenia 
basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Wykony-
wanie obrzutki na basenach pływackich, Konserwacja obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie 
hydromechanicznego sprzętu tnącego, Instalacja szamb, 
Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, Instalacja ma-
szyn, Instalacja rurociągów, Instalacja alarmów, Instalacja ga-
zociągów, Instalacja systemów oprzyrządowania, Czyszcze-
nie instalacji wodociągowych, Instalacja urządzeń wentyla-
cyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja syste-
mów zabezpieczających, Instalacja urządzeń klimatyzacyj-
nych, Instalacja urządzeń łazienkowych, Konserwacja instala-
cji przemysłowych, Instalacja systemów rurociągów, Montaż 
instalacji przemysłowych, Usługi instalacji maszyn, Renowa-
cja instalacji przemysłowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja 
przewodów wodociągowych, Instalacja maszyn przemysło-
wych, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja pieców 
przemysłowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instala-
cja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów przemysło-
wych, Budowa instalacji wodociągowych, Zakładanie instala-
cji geotermicznych, Instalacja uziemienia elektrycznego, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Instalacja syste-
mów inżynierii środowiska, Odnawianie instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Montaż 
[instalacja] konstrukcji budynków, Instalacja i naprawa ruro-
ciągów, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instala-
cja systemów kontroli środowiska, Konserwacja alarmowych 
instalacji przeciwpożarowych, Instalacja gazociągów i wodo-
ciągów, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja systemów 
ochrony środowiska, Instalacja systemów tłumienia ognia, 
Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja prefabryko-
wanych elementów budowlanych, Instalacja przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Budowa, instalacja i naprawa 
podwodna, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Montaż instalacji 
do zmiękczania wody, Montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Instalacja 
urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja izolacji termicz-
nej w budynkach, Instalacja systemów do czystych pomiesz-
czeń, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instala-
cja urządzeń do oszczędzania energii, Modernizacja instalacji 

do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji do klimaty-
zacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania bu-
dynków, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, Montaż instalacji na placach budowy, Instalacja narzę-
dzi na placach budowy, Konserwacja i naprawa instalacji 
bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa instalacji geoter-
micznych, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, 
Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, 
Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Naprawa instala-
cji do zaopatrzenia w wodę, Udzielanie informacji związa-
nych z instalacją maszyn, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, 
Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów anty włamanio-
wych, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągo-
wych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wo-
dociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji syste-
mów wodociągowych, Usługi informacyjne związane z in-
stalacją systemów zabezpieczających, Usługi doradcze zwią-
zane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Instalacja, 
konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro-
energetycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Instalacja sprzętu i wyposażenia do konfe-
rencji elektronicznych, Konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalacja syste-
mów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automaty ki 
budynkowej, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, na-
prawą i budownictwem, Usługi doradcze związane z instala-
cją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Izolowanie 
rurociągów, Izolacja rurociągów, Konserwacja rurociągów, 
Serwisowanie rurociągów, Układanie rurociągów, Budowa 
rurociągów, Instalowanie wykładzin rurowych w rurocią-
gach, Budowa rurociągów poszukiwawczych, Budowa ruro-
ciągów eksploatacyjnych, Konserwacja i naprawa rurocią-
gów, Budowa i konserwacja rurociągów, Układanie i budowa 
rurociągów, Usługi hydrauliczne, Wynajem urządzeń hydrau-
licznych, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Usługi hy-
drauliczne i szklarskie, Usługi w zakresie konstrukcji hydrau-
licznych, Usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 
Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmują-
ca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Na-
prawa pomp, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem pomp 
do odwadniania, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa 
i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja pomp zasilają-
cych lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i kon-
serwacja pomp próżniowych, Wynajem maszyn do pom-
powania betonu, Odnowa pomp próżniowych i części 
do nich, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją pomp, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, 
Usługi mycia ciśnieniowego, Instalacja ciśnieniowych urzą-
dzeń bezpieczeństwa, Instalacja przemysłowych urządzeń 
ciśnieniowych, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod 
ciśnieniem, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń 
bezpieczeństwa, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-
-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Konserwacja i na-
prawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Wypoży-
czanie urządzeń do podwodnego oczyszczania strumie-
niowo-ciśnieniowego, Konserwacja obiektów inżynierii 
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wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ci-
śnieniowych do wystrzeliwania wody zawierającej materia-
ły ścierne, Naprawa alarmów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545039 (220) 2022 07 12
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

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

(531) 26.02.01, 26.03.05, 26.04.03, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13, 
27.05.05

(510), (511) 38 Udostępnianie komputerowych, elektronicz-
nych i online baz danych do użytku rozrywkowego, rekre-
acyjnego i rozrywkowego w dziedzinie rozrywki i w dziedzi-
nie grup zainteresowań drugorzędnych, uniwersyteckich, 
towarzyskich i społecznych, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Usługi sportowe i kulturalne, Dostarczanie informacji 
z dziedziny wiadomości, spraw kulturalnych i akademickich 
z przeszukiwalnych indeksów i baz danych zawierających 
informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy 
danych, grafiki i informacje audiowizualne, z sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
kolokwiów, konferencji, warsztatów i kongresów, Organi-
zowanie i prowadzenie konkursów, Usługi charytatywne, 
mianowicie gromadzenie, rozwój i rozpowszechnianie treści 
edukacyjnych na darmowej licencji lub w domenie publicz-
nej, Organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, 
sportowych, Organizowanie wystaw kulturalnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Organizowanie plebiscytów, Organizowanie 
i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów 
i sympozjów, szkoleń, Publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, 
telewizji, Internetu, Usługi dostępu do usług rozrywkowych 
w systemie on-line, Usługi dostarczania: muzyki, wideo, 
dźwięku i obrazu poprzez Internet, 42 Aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, Audyt energetyczny, Badania 
technologiczne, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Miernictwo [po-
miary], Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Opracowywanie platform komputero-
wych, Przechowywanie danych elektronicznych, Udzielanie 
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, Wynajem liczników do rejestro-
wania zużycia energii, Wynajem sprzętu do przetwarzania 
danych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projekto-
wania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie doradztwa 
naukowego oraz opracowania ekspertyz i raportów na-
ukowo-badawczych w dziedzinie mediów, Przetwarzanie 
informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, 
gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, Wynajem 
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, 
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich (patronaty), Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu kompu-
terowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 

sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania syste-
mów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i kon-
wersji danych, usługi kodowania danych.

(210) 545040 (220) 2022 07 12
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-FUTURE

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Interaktywne multi-
medialne programy komputerowe, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe, Kodowane programy, Nagrane 
programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do gier do użytku z komputerami, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, Oprogramowanie do pobrania z In-
ternetu, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie 
do smartfonów, Oprogramowanie do tabletów, Oprogra-
mowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do telewizorów, Oprogramowanie do gier, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie in-
formatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
interaktywne, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe, nagrane, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach 
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektro-
nicznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do stosowania jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie 
pośredniczące, Komputerowe oprogramowanie graficzne, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie telefonii 
komputerowej, Oprogramowanie użytkowe, Platformy opro-
gramowania komputerowego, Platformy oprogramowania 
komputerowe, nagrane lub do pobrania, Pobieralne opro-
gramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu do kompu-
tera i sterowania nim, Programy do przetwarzania danych, 
Programy komputerowe, Programy komputerowe do prze-
twarzania danych, Programy komputerowe do użycia w te-
lekomunikacji, Programy komputerowe przechowywane 
w formie cyfrowej, Shareware [oprogramowanie kompute-
rowe rozpowszechniane bez opłat na czas próbny], Wbu-
dowane oprogramowanie, Wstępnie nagrane programy 
komputerowe, Zintegrowane pakiety oprogramowania, No-
śniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Urządzenia 
do weryfikacji danych, Urządzenia do nagrywania, transmi-
sji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Oprogramowanie 
do transmisji poufnych informacji, Aplikacja na urządzenia 
mobilne IOS i Android, Urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 38 Udostęp-
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nianie komputerowych, elektronicznych i online baz danych 
do użytku rozrywkowego, rekreacyjnego i rozrywkowego 
w dziedzinie rozrywki i w dziedzinie grup zainteresowań 
drugorzędnych, uniwersyteckich, towarzyskich i społecz-
nych, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, Usługi sportowe 
i kulturalne, Dostarczanie informacji z dziedziny wiadomo-
ści, spraw kulturalnych i akademickich z przeszukiwalnych 
indeksów i baz danych zawierających informacje, w tym 
teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki i infor-
macje audiowizualne, z sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, 
warsztatów i kongresów, Organizowanie i prowadzenie kon-
kursów, Usługi charytatywne, mianowicie gromadzenie, roz-
wój i rozpowszechnianie treści edukacyjnych na darmowej 
licencji lub w domenie publicznej, Organizowanie imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, Organizowanie 
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
plebiscytów, Organizowanie i prowadzenie: kongresów 
i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, 
Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Dostarczanie 
rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Usługi 
dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, Usługi 
dostarczania: muzyki, wideo, dźwięku i obrazu poprzez In-
ternet, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, Audyt energetyczny, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, Miernictwo [pomiary], Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Opracowywanie platform komputerowych, Przechowywa-
nie danych elektronicznych, Udzielanie informacji naukowej 
i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, Wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe 
i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie doradztwa naukowego oraz opracowania 
ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie 
mediów, Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać 
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach 
cyfrowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby 
stron internetowych, Tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na rzecz osób trzecich (patronaty), Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych.

(210) 545061 (220) 2022 07 12
(731) KALIADA NATALIA, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) Belarus Free Theatre
(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [gra-
fika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], 
Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy regenero-
wanej do owijania, Arkusze papieru do tablicy „flipchart”, Ar-
kusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, 
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bank-

noty pamiątkowe, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe 
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony 
wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Celuloidy 
do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru lub plasti-
ku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chro-
molitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki pa-
pierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], 
Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, 
Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Do-
zowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane roz-
kłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły 
biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papie-
ru lub kartonu, Figurki [statuetki] z papieru mâché, Filtry 
do kawy papierowe, Folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety, druki], 
Formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], Foto-
grafie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice do użytku 
biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy [poligrafia], 
Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowania, Globusy, 
Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfi-
katory [artykuły biurowe], Igły. rylce stalowe do akwafort, In-
deksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka płócien-
na, Kalkomanie podłogowe, Kałamarze (wpuszczane w pul-
pit), Kamienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, 
Kartki z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artyku-
ły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż 
do gier, Karty indeksowe, Karty pocztowe, Kasetki na biurko 
na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki na stemple 
[pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Ką-
towniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, Klawisze 
do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru lub do użyt-
ku domowego, Kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, Klipsy do etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Kokardy papiero-
we, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Komiksy, 
Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru 
lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisa-
nia, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, 
Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malar-
skie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki 
rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe 
tabliczki do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geogra-
ficzne, Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmien-
nego, Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, 
Maszyny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały 
do modelowania, Materiały do pakowania wykonane z kroch-
malu lub skrobi, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce do druku 
ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na farby wodne 
dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Narzędzia do słojowania i marmurkowania, 
Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze do powierzchni 
klejących [artykuły biurowe], Niszczarki do papieru do użytku 
biurowego, Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biu-
rowe], Numeratory, Obciągi offsetowe z materiałów nietek-
stylnych, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy 
i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze na palce do użytku 
biurowego, Ochronne okładki na książki, Odciskarki do kart 
kredytowych, nieelektryczne, Okładki na książeczki czekowe, 
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Okładki na paszporty, Okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania 
przyborów do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki 
do pieczętowania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla 
malarzy, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier 
do elektrokardiografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Pa-
pier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy], Pa-
pier do radiogramów, Papier do składania origami, Papier 
do użytku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier 
filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier 
parafinowany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Pa-
pier ryżowy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arku-
szach [artykuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papier 
z nasionami do sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe 
nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, 
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe wkładki 
do tacek dentystycznych, Pasta do modelowania, Pasta skro-
biowa [klej] do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, Pergamin do mezuz, 
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki 
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, 
płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introligator-
skie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno nasą-
czone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji doku-
mentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania 
z klipsem, Podkładki na biurko, Podpórki do książek, Podpórki 
ręki dla malarzy, Podręczniki [książki], Podstawki do długopi-
sów i ołówków, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki 
na mezuzy, Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietanę pa-
pierowe, Portrety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne 
do mikroskopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały 
piśmienne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory 
do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły pi-
śmienne], Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przy-
rządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje druko-
wane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], 
Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, 
Ramki i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], 
Reprodukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki 
do taśm barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopio-
wania rysunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, 
Serwetki stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do do-
kumentów, Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące 
biurowe, Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalów-
ki, Stalówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pie-
czętowania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [arty-
kuły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice aryt-
metyczne, Tablice magnetyczne jako artykuły biurowe, Tabli-
ce ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace do sortowania 
i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma klejąca [materiały 
piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Taśmy do kodów kre-
skowych, Taśmy do maszyn do pisania, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Taśmy i karty papierowe do zapisu pro-
gramów komputerowych, Taśmy przylepne do celów papier-
niczych lub do użytku domowego, Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania [zestawy], Temperówki 
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Tkanina klejąca 
do materiałów piśmiennych, Tkaniny introligatorskie, Torby 
do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby pa-

pierowe, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi 
medycznych, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalo-
wych, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, Torebki z tworzyw sztucznych na od-
chody zwierząt domowych, Transparenty z papieru, Tuby 
z tektury, Tusz chiński, Tworzywa sztuczne do modelowania, 
Uchwyty do kredy, Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, 
Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biuro-
wego, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do za-
klejania kopert do biura, Urządzenia i maszyny do introligator-
stwa [sprzęt biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, 
Urządzenia ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki 
(stemple), Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki 
do maszyn do pisania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, 
Wierszowniki [poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, per-
fumowane lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do mo-
delowania nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do po-
kazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki 
papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, 
Wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje kra-
wieckie, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przezna-
czone do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, 
Wzornice perforowane do krosien żakardowych, Wzory 
do haftowania, Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indek-
sowych, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, 
Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocz-
towe, Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwija-
cze do identyfikatorów [artykuły biurowe], 21 Aeratory 
do wina, Akcesoria do odprowadzania pary z ciasta, Akwaria 
pokojowe, Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Bute-
leczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla po-
dróżnych, Cedzaki do użytku domowego, Chochle do poda-
wania, Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki 
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, 
Deski do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski 
do prasowania, Dołkownice do jajek, Doniczki na kwiaty, Do-
niczki okienne, Dozowniki do ręczników papierowych, Do-
zowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Druciaki me-
talowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, Dysze do węży zraszających, 
Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parze-
nia kawy nieelektryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nale-
wania, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Elementy na-
pinające do odzieży, Elementy podtrzymujące ruszt, Etui 
na grzebienie, Etykietki do dekanterów, Figurki porcelanowe, 
ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szklane, do tortów, Figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Filtry 
do kawy nieelektryczne, Fiolki szklane [pojemniki], Foremki 
do wycinania ciasteczek, Formy do ciast i ciastek, Formy i fo-
remki [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory ku-
chenne], Frytownice nieelektryczne, Garnki, Garnki do goto-
wania kuskusu, nieelektryczne, Garnki kuchenne, Gasidła 
do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki do kąpieli, Gąbki do maki-
jażu, Gąbki do użytku domowego, Gąbki ścierne do szorowa-
nia skóry, Gąsiory, Gąsiory szklane, Gofrownice do ciast nie-
elektryczne, Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie 
elektryczne, Grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, Gu-
mowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, Haczyki do za-
pinania guzików, Inteligentne butelki na leki. sprzedawane 
puste, Ircha do czyszczenia, Irygatory wodne, Jednorazowe 
pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, Karafki 
[na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki do wieszania ubrań 
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na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla zwierząt domowych, 
Klatki do zbierania owadów, Klosze do przykrywania masła, 
Klosze do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, 
Końcówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do pi-
cia, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wie-
lokrotnego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze 
na chleb do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze 
na śmieci, Kotły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku 
kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, 
Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle 
na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Lód (Foremki 
do -), Łapki do garnków, Łapki na insekty, Łopatki do ciast, Ło-
patki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, 
Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory 
kuchenne], Łyżki do podawania, Łyżki do polewania pieczeni 
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do po-
lerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli, 
Maty do pieczenia, Maty na stół. nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Menażki, Miednice [naczynia], Mieszadełka 
do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych 
[blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu 
z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, auto-
matyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki 
do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku kuchenne-
go, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia do miesza-
nia koktajli [shakery], Naczynia do pieczenia [brytfanny], Na-
czynia do robienia lodu i lodów, nieelektryczne, Naczynia 
na napoje, Naczynia szklane do napojów, Nadmuchiwane 
wanny dla niemowląt, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici 
dentystyczne, Nici z włókna szklanego nie do celów włókien-
niczych, Nieelektryczne maszynki do mięsa, Nieelektryczne 
maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, Nie-
elektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne przybory 
do pastowania butów, Nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), 
Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla ptaków, Obrotowe 
suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, 
do użytku domowego, Odkurzacze nieelektryczne, Odpady 
bawełniane do czyszczenia, Okładki, uchwyty na karty menu, 
Osłony na doniczki nie z papieru, Otwieracze do butelek 
(elektryczne i nieelektryczne), Owady [elektryczne urządzenia 
do wabienia i zabijania -], Ozdobne kule szklane, Ozdoby 
z porcelany, Packi na muchy, Pakuły czyszczące, Pałeczki 
[sprzęt kuchenny], Papierowe foremki do pieczenia, Parowary 
nieelektryczne, Patelnie, Patery, Pędzle do golenia, Pędzle ko-
smetyczne, Pędzle kuchenne, Pieczątki kosmetyczne, sprze-
dawane puste, Pieprzniczki, Piknikowe (Koszyki -) z naczynia-
mi, Pipety [do degustacji win|, Pipety kuchenne, Płytki zapo-
biegające kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku do-
mowego, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, Podkładki na stół. nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod piwo nie z pa-
pieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów 
i roślin [układanie kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, 
Podstawki pod żelazka do prasowania, Pojazdy (szkło na szy-
by -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemni-
ki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki 
na śmieci z automatycznym mechanizmem otwierania i za-
mykania, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla 
zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce 
na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy 
na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjąt-
kiem preparatów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, 

ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski [tace], 
Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy 
do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne 
[przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojem-
niki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki do czyszczenia 
odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku domowego, Prze-
siewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybo-
ry do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kosme-
tyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektrycz-
ne, Przykrycia na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy 
do demakijażu, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do po-
lerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy 
do ściągania butów, Pudełka dla kolekcjonerów owadów, Pu-
dełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, 
Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy, Puszki 
do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia samo-
chodów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do po-
lerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice ku-
chenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelin-
gu skóry, Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpyla-
cze do perfum, Rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, Roztopiona 
krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla budow-
nictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory piankowe 
do palców stóp do użytku podczas pedicure, Serwetniki, Ser-
wisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne niż do mikrofaló-
wek, Silikonowe foremki do babeczek, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty, Sitka 
do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki, Skarbon-
ki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa wełna 
do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, 
Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki 
do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina świńska 
do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki 
do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów elek-
tryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki do butów, Szczot-
ki do czyszczenia pojemników, Szczotki do dywanów, Szczot-
ki do misek klozetowych, Szczotki do mycia naczyń, Szczotki 
do rozsmarowywania smoły, Szczotki do szklanych kloszy 
do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku do nart, 
Szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, Szczypce 
do cukru, Szczypce do grilla, Szczypce do lodu, Szczypce 
do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szklane włókno krzemo-
we inne niż do celów włókienniczych, Szklane zatyczki, Szkło 
emaliowane, nie do budownictwa, Szkło mleczne, Szkło pła-
skie walcowane [materiał surowy], Szkło sproszkowane do de-
koracji, Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szmat-
ki do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne 
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy 
do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne, Szybko-
wary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub 
ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki 
do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy], Tace 
do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Tacki [pojemniki na małe przedmioty] 
do celów domowych, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków za-
pachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki 
na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa ro-
ślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku ku-
chennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu 
przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów, nie będące maszyna-
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mi, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki do obiera-
nia czosnku, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, 
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Uchwyty 
na gąbki, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania szkod-
ników, Urządzenia dezodoryzujące do użytku osobistego, 
Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do tażin, 
nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłaczków, elektrycz-
ne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania makaro-
nów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polero-
wania, do celów domowych, Wałki do ciasta domowe, Wa-
nienki dla niemowląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wata 
szklana, inna niż do izolacji, Wazony, Wazy do zup, Wełniane 
odpady do czyszczenia, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra 
na pieluchy, Wiadra płócienne, Wiadra z wyciskarkami do mo-
pów, Wibracyjne soniczne szczotki do włosów, Widelce 
do grilla, Widelce do podawania, Wieszaki na ręczniki [pręty 
i koła], Wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, 
Włosie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji 
szczotek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włó-
kienniczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Wy-
ciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, 
Wyciskacze tubek do celów domowych, Wykałaczki, Wylewki 
do wina, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane, Wyżymaczki 
do mopów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosme-
tycznych, Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia po-
krywek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zmy-
waki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze, Zraszacze 
do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 25 Alby, 
Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Bere-
ty, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, 
Biustonosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokser-
ki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznu-
rowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na gło-
wę, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, 
Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla ryba-
ków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki 
koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona 
do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezo-
ny [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, 
Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do spor-
tów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszul-
ki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiącz-
kach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [litur-
gia], Mankiety, Mantyle, Maseczki na twarz (odzież), nie do ce-
lów medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, 
Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, 
Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, Na-
uszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie pił-
karskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, 
Ochraniacze przeciwśnieżne, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, 
Odzież papierowa, Odzież sportowa zawierająca czujniki cy-
frowe, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 

substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe 
do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, 
Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Peli-
sy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płasz-
cze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Poń-
czochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, 
Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, 
Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki z jednym palcem, San-
dały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki 
wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje 
do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciw-
deszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swe-
try, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy 
[do ubrania], Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapiero-
we, Śliniaki. z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod 
stopy, Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], 
Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby 
pończosznicze, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, 
Amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], Artyku-
ły gimnastyczne, Automaty do gier hazardowych, Automaty 
do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty 
do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bilardowych, Bańki 
mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabaw-
ki], Bloki startowe [artykuły sportowe], Bobsleje, Bodyboard, 
Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], 
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Bu-
merangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów syn-
tetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt 
wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, 
Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla 
lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski la-
tające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier 
wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Ekspandery 
[ćwiczenia], Etykiety na torby golfowe, Figurki akcji do zaba-
wy, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane 
do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, 
Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszowe, Gry polega-
jące na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekło-
krystalicznymi, Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] 
myśliwskie, Haczyki wędkarskie, Hantle, Hulajnogi [zabawki], 
Huśtawki, Igły do pompek do pompowania piłek do gier, Ka-
lafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony 
do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabawki], 
Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty 
na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, 
Kije do gier, Kije do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki 
do nartorolek, Kijki narciarskie, Klaskacze [zabawki wydające 
głośne dźwięki], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła 
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Kombinezony do elektrycz-
nej stymulacji mięśni do użytku w sporcie, Konfetti, Konie 
na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Kontrolery do kon-
soli gier, Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabaw-
kowe [nie do stosowania], Kości do gry, Krawędzie nart, Kreda 
do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilar-
dowe, Kule do gry w kręgle, Lalki, Lalki z przegubami kulkowy-
mi [BJD], Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki 
do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski 
szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty 
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia 
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
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jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie plu-
szowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki [artykuły 
sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabaw-
kowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, Ob-
ręcze do ćwiczeń zawierające czujniki pomiarowe, Ochrania-
cze [części strojów sportowych], Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie 
[artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artyku-
łów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra au-
tomatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki 
na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy do podnosze-
nia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talię, do ćwiczeń, 
Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], Pierścienie do rzu-
cania [gry], Piłki do gier, Piłki do grania w kręgle, Piniaty, Plan-
sze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, Pluszowe zabaw-
ki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do nurkowania 
z akwalungiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety 
[zabawki], Podbieraki dla wędkarzy, Pojazdy zdalnie sterowa-
ne do zabawy, Pokrycie ślizgów nart, Pompki specjalnie przy-
stosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły 
sportowe |, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje tele-
komunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przybory 
do łucznictwa, Przyrządy do naprawy darni na polu golfo-
wym [akcesoria golfowe], Przyrządy do wyrzucania rzutek 
strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, 
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, 
Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy 
do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych ro-
werów treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabaw-
ki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, 
strzałki [gra], Samochody do zabawy, Samoprzyczepne pasy 
brzuszne, elektryczne, do stymulacji mięśni, Sanki, Sanki [arty-
kuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki na motyle, Siatki teni-
sowe, Skóra focza [pokrycia na narty], Smycze do desek sur-
fingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt do gier wideo, Sprzęt 
wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do za-
bawek, Stojaki do choinek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe 
uruchamiane monetami lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, 
Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonarodze-
niowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, 
Szachownice, Szachy, Szpule do latawców, Sztuczne przynęty 
wędkarskie, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety 
na imprezy, Śnieg sztuczny na choinki, Śnieżne kule, Świecące 
bransoletki będące zabawkami na imprezy, Tarcze elektro-
niczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije golfowe, na kółkach 
lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zapro-
jektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane na deski 
surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tra-
pezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], 
Tuby strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku 
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, 
Układanki [puzzle], Uprząż wspinaczkowa, Urządzenia do gier, 
Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia do wyrzuca-
nia piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania punktów 
w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania, Urządzenia 
zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Wabiki do myśli-
stwa lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wiązania do nart, 
Więcierze [pułapki na ryby], Wiszące karuzele dla dzieci [mo-
bile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, 
Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Wstążki do gimnastyki 
artystycznej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Za-
bawki dla zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zapa-
chowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, Zdrapki do gier 
loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składa-
nia [zabawki], Zewnętrzne wentylatory do konsol do gier, 

Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Znaczniki stożkowe 
do użytku w sporcie, Żetony do gier hazardowych, Żyłki węd-
karskie, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 41 Badania edukacyjne, Chronometraż 
imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Edukacja 
religijna, Egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących 
uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, Escape room 
[rozrywka], Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy kore-
spondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Na-
grywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka 
gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicznych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie lo-
terii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie zawodów e-sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Prezentowanie 
wystaw muzealnych, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia 
teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezer-
wowanie miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reży-
seria filmów reklamowych, Reżyserowanie przedstawień, 
Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Spo-
rządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, 
Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej cere-
monii picia herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług 
w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłuma-
czenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Two-
rzenie napisów, Tworzenie podcastów, Udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzeal-
nego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
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Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi bi-
blioteki gier, Usługi biblioteki multimedialnej, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, 
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubów nocnych 
[rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczo-
ne przez galerie sztuki, Usługi obrazowania fotograficznego 
za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania wideo za po-
średnictwem drona, Usługi oceny w zakresie sprawności fi-
zycznej do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, Usługi par-
ków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezente-
rów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi tre-
nerskie, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakre-
sie e-sportu, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi 
imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych, Usługi wydawania świadectw edukacyj-
nych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów eduka-
cyjnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem czytników 
książek elektronicznych, Wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, Wynajem rekwizytów filmowych, Wynajem 
urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, 
Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiek-
tów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie 
akwariów pokojowych, Wypożyczanie aparatury oświetlenio-
wej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, 
Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł 
sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie ka-
mer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypoży-
czanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów 
szkoleniowych, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie 
zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spek-
takli rewiowych, Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, 45 Agencje adopcyjne, Agencje 
matrymonialne, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgod-
ności z przepisami, Badania prawne, Badanie przeszłości osób, 
Biura rzeczy znalezionych, Doradztwo duchowe, Doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Do-
radztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Doręczanie pism i orzeczeń w po-
stępowaniu sądowym, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka 
osobista], Egzekwowanie prawa, Gaszenie pożarów, Konsulta-
cje w zakresie znaków zodiaku, Kontrola bezpieczeństwa ba-
gażu, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Licencjono-
wanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Li-
cencjonowanie własności intelektualnej, Lokalizowanie i na-
mierzanie osób zaginionych i zgubionego mienia, Mediacje, 
Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
Monitorowanie alarmu medycznego, Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
Ochrona obiektów za pośrednictwem zdalnych systemów 
monitorowania, Ochrona osobista, Opieka nad domem pod 
nieobecność właścicieli, Opieka nad dziećmi pod nieobec-

ność rodziców, Opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela], Organizowanie ceremonii religij-
nych, Organizowanie spotkań politycznych, Organizowanie 
zgromadzeń religijnych, Otwieranie zamków zabezpieczają-
cych, Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie 
ceremonii ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Poszuki-
wania genealogiczne, Poszukiwanie osób zaginionych, Pro-
wadzenie ceremonii pogrzebowych, Rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], Stawianie tarota indywidualnym oso-
bom, Śledzenie skradzionych przedmiotów, Udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
Usługi adwokackie, Usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, Usługi agencyjne w zakresie przedstawiania 
osób, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi 
arbitrażowe, Usługi detektywistyczne, Usługi doradztwa oso-
bistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi dozorcze [konsjerż], 
Usługi kosmetologii pośmiertnej, Usługi kremacyjne, Usługi 
monitoringu za pomocą drona, Usługi monitorowania praw-
nego, Usługi pogrzebowe, Usługi pomocy w sprawach spor-
nych, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne w dzie-
dzinie imigracji, Usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich, Usługi ratowników wodnych, Usłu-
gi serwisów społecznościowych online, Usługi stania w kolej-
ce, Usługi stróży nocnych, Usługi w zakresie balsamowania, 
Usługi w zakresie lobbingu politycznego, Usługi w zakresie 
ochrony, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi w zakresie zakupów osobistych dla osób 
trzecich, Usługi wróżenia z kart, Usługi wyprowadzania psów, 
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi 
prawne], Ustalanie horoskopów, Wynajem nazw domen in-
ternetowych, Wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, 
Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie odzieży, Wypożyczanie 
sejfów, Wypożyczanie strojów wieczorowych, Wypuszczanie 
gołębi na specjalne okazje, Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 545171 (220) 2022 07 15
(731) ŻYMEŁKA KLAUDIA GOOD LOOKINK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Good Lookink
(510), (511) 44 Usługi w zakresie makijażu permanentnego, 
Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie kolczykowania 
ciała (piercing).

(210) 545205 (220) 2022 07 15
(731) ŁUKASZ PACZWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kinder medica

(531) 02.09.01, 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi medyczne, konsultacje medyczne, po-
rady medyczne.
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(210) 545254 (220) 2022 08 16
(731) NOWIŃSKA MAGDALENA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZTERY SOWY

(531) 03.07.05, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnia-
nie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na po-
byt czasowy, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Organizowanie i udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Usłu-
gi obiektów gościnnych - zakwaterowanie, Usługi w zakresie 
wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Wy-
najem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie 
pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizo-
wanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwatero-
wania w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwatero-
wania w ośrodkach wypoczynkowych, Wynajem domków 
letniskowych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach wakacyjnych, Wynajem domów letniskowych, 
Usługi pensjonatów.

(210) 545292 (220) 2022 07 19
(731) POŁOŃSKI CEZARY CELTRON, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CELTRON
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa alar-
mów, zamków i kas pancernych, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Instalacja chłodziarek, Usługi montażu wen-
tylacji, Usługi montażu klimatyzacji, Usługi montażu anten 
i anten telewizyjnych, Wieszanie telewizorów.

(210) 545295 (220) 2022 07 19
(731) POŁOŃSKI CEZARY CELTRON, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c celtron INSTALACJE

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa alar-
mów, zamków i kas pancernych, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 

i klimatyzacja), Instalacja chłodziarek, Usługi montażu wen-
tylacji, Usługi montażu klimatyzacji, Usługi montażu anten 
i anten telewizyjnych, Wieszanie telewizorów.

(210) 545404 (220) 2022 07 21
(731) WFS WALTER FILM STUDIO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŁOWCY CIENI
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy wideo, Kinematogra-
ficzne filmy, Nagrane filmy, Filmy kinematograficzne, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filmy fotograficzne naświetlone, Na-
świetlone filmy światłoczułe, Filmy światłoczułe naświetlone, 
Pojemniki na filmy, Filmy do pobrania, Wstępnie nagrane fil-
my, Filmy - błony naświetlone, Filmy do przezroczy naświetlo-
ne, Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, Czułe filmy 
reprograficzne naświetlone, Nośniki fotograficzne - filmy na-
świetlone, Wstępnie nagrane filmy kinowe, Nośniki fotoczułe 
- filmy naświetlone, Naświetlone filmy o podwyższonej czuło-
ści, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy rysunko-
we animowane do pobrania, Animowane filmy rysunkowe 
w postaci filmów kinematograficznych, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, 35 Reklamowanie filmów kinemato-
graficznych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama w za-
kresie filmów kinowych, Promocja serii filmów na rzecz osób 
trzecich, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla 
techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie rezerwa-
cji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi 
handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę 
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego onli-
ne w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, Reklama 
korespondencyjna, Reklama radiowa, Promocja, reklama kon-
certów, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama i marke-
ting, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Promocja, reklama 
podróży, Reklama rekrutacji personelu, Reklama w czasopi-
smach, Promowanie, reklama działalności gospodarczej, Re-
klama za pośrednictwem telefonu, Reklama na billboardach 
elektronicznych, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i usługi reklamowe, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Kompi-
lacja statystyk związanych z reklamą, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Rozpowszechnianie danych związa-
nych z reklamą, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworzenia marki 
- reklama i promocja, Usługi agencji modelek i modeli związa-
ne z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, Reklama towarów i usług sprzedawców on-
line za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwa-
nia, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, Reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wyda-
rzeniami sportowymi, 41 Prezentacja filmów, Przedstawianie 
filmów, Wypożyczanie filmów, Montaż filmów, Produkowanie 
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filmów, Produkcja filmów, Dystrybucja filmów, Pokazy filmo-
we, Studia filmowe, Rozrywka filmowa, Produkcja filmów i fil-
mów na taśmach filmowych, Produkcja filmów kinowych, Po-
kazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinowych, 
Usługi produkcji filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Re-
alizacja filmów animowanych, Tworzenie filmów rysunko-
wych, Produkcja filmów animowanych, Wypożyczanie projek-
torów filmów, Wypożyczanie filmów wideo, Pokazy filmów 
wideo, Usługi wypożyczania filmów, Wypożyczanie filmów 
kinowych, Montaż filmów fotograficznych, Planowanie poka-
zów filmów, Montaż filmów kinematograficznych, Montaż fil-
mów kinowych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów 
długometrażowych, Produkcja filmów kinematograficznych, 
Produkcja filmów kinowych, Realizacja filmów kinematogra-
ficznych, Produkcja filmów, spektakli, Dubbing do filmów, 
Usługi pokazów filmowych, Wynajmowanie studiów filmo-
wych, Usługi studiów filmowych, Obsługa studia filmowego, 
Produkcja studiów filmowych, Wynajem projektorów filmo-
wych, Wynajem kamer filmowych, Prowadzenie festiwali fil-
mowych, Pisanie scenariuszy filmowych, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Usługi bibliotek wypo-
życzających filmy, Produkcja filmów dla telewizji, Przygotowy-
wanie napisów do filmów, Usługi wypożyczania filmów wi-
deo, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, Produkcja 
muzycznych filmów wideo, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkcja piosenek do filmów, Opracowywanie for-
matów do filmów, Realizacja filmów w studiach, Udostępnia-
nie informacji dotyczących filmów, Produkcja przedstawień 
i filmów, Wypożyczanie DVD z filmami, Udostępnianie wypo-
sażenia studiów filmowych, Produkcja graficznych fragmen-
tów filmowych, Usługi filmowania z powietrza, Wypożyczanie 
urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów 
filmowych, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wi-
deo, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Sporzą-
dzanie napisów np. do filmów, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
Projekcja filmów do celów technicznych, Wypożyczanie apa-
ratów do projekcji filmów, Wynajem sprzętu do projekcji fil-
mów, Wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, Wy-
najmowanie sprzętu do projekcji filmów, Usługi studia nagrań 
do filmów, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produk-
cja filmów telewizyjnych i kinowych, Wypożyczanie filmów 
i nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja filmów 
na taśmy wideo, Wypożyczanie taśm wideo i filmów, Produk-
cja filmów w celach edukacyjnych, Prezentacja filmów w ce-
lach instruktażowych, Produkcja wcześniej nagranych filmów 
wideo, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Produkcja wcze-
śniej nagranych filmów kinowych, Projekcja filmów do celów 
medycznych, Produkcja filmów wideo i DVD, Udostępnianie 
filmów nie do pobrania, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, Wy-
pożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, Produkcja 
filmów na temat piłki nożnej, Świadczenie usług rozrywko-
wych poprzez filmy kinowe, Usługi w zakresie produkcji fil-
mów kinematograficznych, Produkcja cyklicznych serii przy-
godowych filmów animowanych, Usługi w zakresie pokazów 
filmów kinematograficznych, Usługi informacyjne dotyczące 
harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi w zakresie pro-
dukcji filmów wideo, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, 
Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, 
Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Świadczenie 
usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Wypoży-
czanie nagranych wcześniej filmów w postaci dysków, Orga-
nizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, 

Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowa-
nych, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi 
studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, 
Projektory filmowe i akcesoria do nich - wypożyczanie, Usługi 
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Wynajem 
i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, Usługi zwią-
zane z produkcją rozrywki w formie filmów, Wypożyczanie 
nagranych wcześniej filmów w postaci taśm wideo, Produkcja 
filmów na płytach DVD i CD-ROM, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród związanych z filmami wideo, Wypożycza-
nie oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach filmo-
wych, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i pro-
gramów telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Udostępnianie roz-
rywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, 
Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów 
i wideo, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzi-
nie muzyki, nagrań wideo i filmów, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji, Zapewnianie klasyfikacji wiekowych 
dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo 
i gier wideo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, 
muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnia-
nie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za po-
średnictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Or-
ganizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowa-
nie konferencji związanych z reklamą, Kursy szkoleniowe w za-
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, pro-
mocją, marketingiem i biznesem.

(210) 545429 (220) 2022 07 22
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BodyBoom Wild Skin
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała.

(210) 545519 (220) 2022 07 25
(731) MUSIAŁ PAWEŁ ZIELONE RESTAURACJE, Ostrówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielone Restauracje

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, 35 Handel tłuszcza-
mi roślinnymi do gastronomii, Skup tłuszczów posmażalni-
czych, 39 Transport odpadów w zakresie posmażalniczych 
tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, 40 Przetwarzanie 
odpadów, Unieszkodliwianie odpadów, przetwarzanie, Prze-
twarzanie oleju odpadowego, Obróbka, przetwarzanie od-
padów, Przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku 
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w produkcji, Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu, przetwarzanie, 43 Obsługa gastronomii 
w zakresie posmażalniczych tłuszczów roślinnych.

(210) 545661 (220) 2022 07 28
(731) POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Plata
(510), (511) 9 Futerały na laptopy, Pokrowce na laptopy, 
Skórzane etui na tablety, Skórzane etui na telefony komór-
kowe, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Skórza-
ne etui na okulary, 16 Piórniki, Skórzane piórniki na ołówki, 
Skórzane okładki na książki, Skórzane zakładki do książek, 
Materiały piśmienne, Pióra i długopisy, 18 Skóra i imitacja 
skóry, Wyroby z materiałów skórzanych i imitacji skóry, 
Skóry zwierzęce, Skóry surowe, Skóra syntetyczna, Materia-
ły skórzane, Ręcznie wykonane torebki z naturalnej skóry, 
Torby i portfele skórzane, Torby podróżne, Torby podróżne 
- wyroby skórzane, Torebki, Torebki damskie, Skórzane to-
rebki, Małe torebki kopertówki, Torebki, portmonetki i port-
fele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane z imita-
cji skóry, Walizy, Walizki, Walizki skórzane, Walizki podróżne 
podręczne, Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Artykuły po-
dróżne - walizki, torby, Skórzane etui na karty, Skórzane etui 
na wizytówki, Portfele na karty wizytowe, Etui na klucze 
wykonane ze skóry, Plecaki, Plecaki skórzane, Kosmetycz-
ki jako saszetki na przybory toaletowe, Saszetki biodrowe, 
Pokrowce na bagaż, Pokrowce na parasolki, Parasole i pa-
rasolki, Laski do parasoli, Laski i parasole w jednym, Torby 
na parasole, Torby na kółkach, Torby na zakupy na kółkach, 
Aktówki jako wyroby skórzane, Paski skórzane do bagażu, 
Paski skórzane inne niż odzież, Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby 
rymarskie, Wyroby rymarskie ze skóry, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Paski skórzane do odzieży, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie wyrobów 
skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, etui, pokrow-
ce, akcesoria, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie walizek i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie odzieży, akceso-
riów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, okularów prze-
ciwsłonecznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów papierniczych.

(210) 545680 (220) 2022 07 29
(731) MARSZAŁEK WOJCIECH HARDGARDEN,  

Gajewniki-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAROSTOP

(531) 03.13.07, 24.17.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Środki odstraszające insekty, Środki odstrasza-
jące komary, Plastry przeciw komarom dla niemowląt, Środki 
odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, Środki 
owadobójcze, Środki wabiące owady, Środki odstraszają-
ce owady, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 

owady, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, 21 Elektryczne pułapki na owady, Nieelektryczne pu-
łapki na owady, Pułapki na muchy - pułapki lub packi, Pułapki 
na robactwo.

(210) 545691 (220) 2022 07 29
(731) INSPORT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBAMED

(531) 24.01.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Aminokwasy 
do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Chleb dla dia-
betyków przystosowany do celów medycznych, Cukier 
do celów medycznych, Cukier mlekowy do celów farmaceu-
tycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Homogenizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, Korzenie lecznicze, 
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych, Lecytyna 
do celów medycznych, Liofilizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowią-
ce zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekują-
ce, Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary 
lecznicze, Lecznicze napary ziołowe, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Olejki lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, Preparaty medyczne do odchudzania, Produk-
ty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów diete-
tycznych lub medycznych, Skrobia do celów dietetycznych 
lub farmaceutycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Sole wód mineralnych, Preparaty wi-
taminowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pro-
biotyki jako suplementy, Mineralne suplementy diety, Od-
żywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suple-
menty diety zawierające propolis, Suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię 
lniane, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy diety skła-
dające się z witamin, Ziołowe suplementy diety, Suplementy 
ziołowe w płynie, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, 
Wody mineralne do celów medycznych, Zioła do palenia 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Żywność dla niemowląt, 35 Usługi w zakresie 
prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży następują-
cych towarów: białkowe suplementy diety, aminokwasy 
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, chleb dla diabe-
tyków przystosowany do celów medycznych, cukier do ce-
lów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
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ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, korzenie lecznicze, kultury 
mikroorganizmów do celów medycznych, lecytyna do ce-
lów medycznych, liofilizowana żywność przystosowana 
do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mięta 
do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów far-
maceutycznych, Usługi w zakresie prowadzenia detalicznej 
i hurtowej sprzedaży następujących towarów: mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki 
do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napary 
ziołowe, napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze, 
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty me-
dyczne do odchudzania, produkty uboczne z procesu ob-
róbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, 
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, sło-
dycze do celów leczniczych, Usługi w zakresie prowadzenia 
detalicznej i hurtowej sprzedaży następujących towarów: 
sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, prepara-
ty witaminowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
probiotyki jako suplementy, mineralne suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające 
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glu-
kozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, su-
plementy diety z cynkiem, suplementy diety składające się 
z witamin, ziołowe suplementy diety, suplementy ziołowe 
w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, wody 
mineralne do celów medycznych, zioła do palenia do celów 
medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt, Usługi w zakresie prowadze-
nia detalicznej i hurtowej sprzedaży następujących towarów: 
szampony, balsamy do celów kosmetycznych, detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ko-
smetyki, kremy kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, 
olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płu-
kania ust do celów niemedycznych, pasta do zębów, Usługi 
w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży na-
stępujących towarów: preparaty do prania, preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty toaleto-
we, produkty perfumeryjne, sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, woda micelarna, artykuły i sprzęt sportowy, 
odzież treningowa, bidony, uniwersalne przenośne pojemni-
ki do użytku domowego, Usługi w zakresie prowadzenia de-
talicznej i hurtowej sprzedaży następujących towarów: mię-
so i wyroby mięsne, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby wę-
dzone, mięso mrożone, ryby mrożone, owoce konserwowa-
ne, warzywa konserwowane, mrożone owoce, warzywa 
mrożone, owoce suszone, warzywa suszone, suszone grzyby 
jadalne, konserwowe rośliny strączkowe, mięso suszone, go-
towane owoce, gotowane warzywa, galaretki owocowe, 
konfitury, dżemy, przetwory owocowo-warzywne, konserwy 
mięsne, konserwy rybne, pasztety mięsne, konserwowe 
grzyby, oliwki konserwowane, oliwki gotowane, oliwki suszo-
ne, oliwki nadziewane, kompoty, zupy i buliony, gotowe da-
nia mięsne, gotowe dania warzywne, kisiel, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, śmietana, kefir, maślanka, jogurt, biały ser, 
twaróg, żółty ser, ser dojrzewający, ser niedojrzewający, sery 

topione, serki homogenizowane, mleko kokosowe, mleko 
sojowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, Usługi 
w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży na-
stępujących towarów: chipsy ziemniaczane, chipsy owoco-
we, chipsy warzywne, orzechy prażone, orzechy solone, pra-
żone orzechy ziemne, pestki słonecznika przetworzone, tahi-
ni - pasta z ziarna sezamowego, kawa, herbata, herbaty zioło-
we, nie do zastosowań medycznych, kakao, kawa nienatural-
na, cukier, ryż, mąka, makarony, ciasto mrożone, ciasta 
w proszku, polewy i posypki czekoladowe, proszek do pie-
czenia, budyń, kasze spożywcze, chleb, wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, ciasteczka, czekolada, 
batony czekoladowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
batony zbożowe, batony sezamowe, czekoladki, cukierki, 
guma do żucia, chałwa, miód, płatki kukurydziane, muesli, 
preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, paluszki solone, 
lody, drożdże, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy, 
sosy sałatkowe, przyprawy, siemię lniane do celów kulinar-
nych jako przyprawa, prażone i mielone ziarna sezamu 
do użytku jako przyprawy, przetworzona komosa ryżowa, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji na-
pojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napoje 
bezalkoholowe, lemoniada, preparaty do sporządzania likie-
rów, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące 
nie do celów medycznych, napoje izotoniczne nie do celów 
medycznych, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, 
inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje ser-
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owo-
cowe nektary, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napo-
jów, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, 
syrop do lemoniady, woda gazowana, woda mineralna jako 
napoje, woda jako napoje, woda stołowa, Usługi reklamowe 
w zakresie ww. towarów, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich w zakresie ww. towarów.

(210) 545779 (220) 2022 08 02
(731) KUCZYŃSKA HANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Femi True
(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, Kosmetyki, Kosmety-
ki do pielęgnacji ciała i włosów, Perfumy, Wody kolońskie, 
Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Dezodoranty do użyt-
ku osobistego, Odświeżacze do ust w aerozolu, Preparaty 
do golenia, Kremy do golenia, Płyny po goleniu, Sole do ką-
pieli inne niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, Płyny do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
włosów, skóry, oczu i paznokci, Kremy kosmetyczne, Kremy 
do twarzy, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Masecz-
ki kosmetyczne, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do kręcenia włosów, Lakiery do włosów, Szampony do wło-
sów, Szampony koloryzujące do włosów, Farby do włosów, 
Produkty kosmetyczne do usuwania farby z włosów, Lakiery 
do paznokci, Zmywacze do paznokci, Lotiony kosmetyczne, 
Pasty do zębów, Proszki i płyny kosmetyczne do zębów, To-
niki kosmetyczne, Żele kosmetyczne, Odżywki do włosów, 
Sole wspomagające wyszczuplanie, Maski do zabiegów ko-
smetycznych, Wody termalne, Kremy do pillingu, Preparaty 
kosmetyczne wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji skó-
ry, Kremy do ciała, Odżywki kosmetyczne do ciała, Preparaty 
do makijażu, Pomadki, Szminki, Cienie, Pudry, Fluidy do maki-
jażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Płatki kosmetyczne antybakteryjne 
do oczyszczania cery problematycznej, Preparaty do mycia, 
Mydła, Mydła w płynie, Żele do mycia, Kosmetyki do opala-
nia, 5 Suplementy diety, Wyroby cukiernicze dla diabetyków, 
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Słodycze dla diabetyków, Cukierki z mikroelementami do ce-
lów leczniczych, Żywność do celów medycznych, Napoje dla 
diabetyków, Artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym 
z rolnictwa ekologicznego, Preparaty dietetyczne dla diabe-
tyków, Preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, Chleb 
dla diabetyków, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, 
Odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, 29 Gotowe 
posiłki w formie przecieru, zupy i składniki do przyrządzania 
zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty 
zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, zupy błyskawiczne, Galaretki, dżemy, kom-
poty, pasty owocowe i warzywne, Owoce kandyzowane, 
Owoce lukrowane, Marmolada, Miąższ owoców, Migdały 
spreparowane, Orzechy preparowane, Owoce konserwowa-
ne, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki, Wiórki kokosowe, 
Mleko kokosowe, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Jo-
gurty, Jogurty pitne, Produkty mleczne, Oleje i tłuszcze ja-
dalne, Nabiał oraz jego produkty zastępcze, Mleko roślinne, 
Przekąski na bazie mleka roślinnego, Musy owocowe, Prze-
kąski na bazie musów owocowych, 30 Wyroby piekarnicze, 
Wyroby cukiernicze, Słodycze, Cukierki, Lizaki, Desery, Ciasta 
i ciastka, Lody, Desery lodowe, Wyroby na bazie kakao i cze-
kolady, Kakao, Czekolada, Czekoladki, Batony, Bombonierki, 
Kawa, Herbata, Napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, Cu-
kier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa naturalna, Mąka i produkty 
zbożowe, Chleb, Bułki, Bułeczki słodkie, Miód, Syropy i me-
lasa, Wszystkie powyższe również jako produkty ekologicz-
ne, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Lemoniada, Wody mineralne, Syropy do napojów, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Nektary owocowe 
bezalkoholowe, Soki i napoje owocowe, Soki i napoje wa-
rzywne, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 545782 (220) 2022 08 02
(731) INFLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre-
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public 
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, 
usługi oraz firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama 
radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i tele-
wizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promo-
cji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni 
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach da-
nych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-

klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepia-
nie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów pro-
mocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach 
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, do-
radztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo 
pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
nych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk 
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi 
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla 
celów promocyjnych i usługi reklamowe, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym za pośrednictwem sieci Internet kompu-
terów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania kom-
puterowego, urządzeń telekomunikacyjnych i akcesoriów 
dla urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu AGD i RTV, urzą-
dzeń optycznych, gier komputerowych, sprzętu komputero-
wego do grania i osprzętu komputerowego do grania, sprzę-
tu turystycznego i survivalowego, kosmetyków i akcesoriów 
kosmetycznych, mebli, zabawek oraz instrumentów mu-
zycznych, 38 Usługi w zakresie zapewniania dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, usługi udostępniania połą-
czenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, przydzielanie dostępu do Internetu, usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obra-
zowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci 
internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu in-
formacyjnego (usługi agencji prasowej), usługi zapewnienia 
dostępu do plików cyfrowych, agencje informacyjne, agen-
cje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów 
forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie 
informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, internetowe 
platformy handlowe i informacyjne, 42 Usługi informatyczne, 
usługi informatyczne dotyczące Internetu, usługi utrzymania 
stron internetowych osób trzecich, hosting serwerów, udo-
stępnianie miejsca na serwerach, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, programowanie kom-
puterowe, programowanie komputerów na potrzeby Inter-
netu, projektowanie systemów komputerowych, projekto-
wanie oprogramowania, konserwacja, wynajem, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowanie 
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja kodów in-
formatycznych dla osób trzecich, aktualizacja, opracowanie, 
doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego i telefonicznego, analizy 
systemów komputerowych, wynajmowanie i udostępnianie 
zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami 
komputerowymi, portalami internetowymi, instalacje opro-
gramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie serwerów.
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(210) 545786 (220) 2022 08 02
(731) ŁĄCKI MICHAŁ MIGLACK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ALDOVIA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12, 03.03.01, 03.03.17
(510), (511) 9 Kaski jeździeckie, 25 Odzież sportowa, Bry-
czesy, skarpety jeździeckie, Nakrycia głowy, Czapki, Kape-
lusze, Kominy jeździeckie, Buty do jazdy konnej, Rękawiczki 
jeździeckie, 28 Ochraniacze pleców jeździeckie, 39 Wynaj-
mowanie koni, 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego do jazdy konnej, Usługi trenerskie, Organizowanie 
i prowadzenie imprez sportowych, Kultura fizyczna, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkur-
sów (edukacja lub rozrywka), Organizowanie obozów spor-
towych, Organizowanie zajęć sportowych, Zawody sporto-
we (organizowanie), 43 Hotele dla koni, 44 Hodowla koni, 
usługi w zakresie pielęgnacji koni.

(210) 545846 (220) 2022 08 03
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOZ PRODUCT DETUSSIMIN KASZEL PALACZA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 29.01.14, 24.13.01, 24.13.14, 24.13.17

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 545894 (220) 2022 08 04
(731) FUNDACJA IMIENIA KONSTANTEGO 

STANISŁAWSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEISNER JAM SESSION
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Kształcenie praktyczne (pokazy), Na-
uczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenia), Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), Pisa-
nie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja widowisk, 
Przedstawienia teatralne (produkcja), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Reżyserowanie przedstawień, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (nie do pobrania), Usługi agencji dystrybucji 
biletów (rozrywka), Usługi pokazów filmowych, Wystawia-
nie spektakli na żywo, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(210) 545895 (220) 2022 08 05
(731) LANCERTO SPÓŁKA AKCYJNA, Łańcut
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRÓCHNIK SINCE 1948

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 24.01.03, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
25 Odzież, Ascoty [krawaty], Bermudy (szorty), Blezery, Bluz-
ki, Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], 
Chustki [apaszki], Dolne części ubrań [odzież], Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Ele-
ganckie spodnie, Fraki, Fulary, Galowa odzież wieczorowa, 
Garnitury, Golfy, Grube kurtki, Grube płaszcze, Jedwabne 
krawaty, Kamizelki, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kom-
plety skórzane, Koszule, Koszule codzienne, Koszule do gar-
niturów, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule 
sportowe, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Apaszki, Bezrękawniki, Koszulki bez ręka-
wów, Krawaty, Krótkie spodnie, Kurtki, Marynarki od garnitu-
rów, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia dla 
dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla 
mężczyzn, Odzież ze skóry, Paski, Paski [odzież], Płaszcze, 
Poszetki [odzież], Skarpetki, Smokingi, Spodenki, Spodenki 
bokserskie, Spodnie, Stroje wizytowe, Surduty, Swetry, Szale, 
Szorty, Ubrania codzienne.

(210) 545973 (220) 2022 08 09
(731) SMIIAN OLHA, Kijów, UA
(540) (znak słowny)
(540) Vizyon Company
(510), (511) 35 Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi 
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane 
z prowadzeniem franszyz, Handlowe usługi doradcze do-
tyczące franchisingu, Administrowanie działalnością go-
spodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc przy zakładaniu 
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Sprze-
daż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji 
oraz sieci Internet rynien aluminiowych, form aluminiowych, 
drzwi aluminiowych, profili aluminiowych, okien aluminio-
wych, płyt aluminiowych, aluminiowych drzwi ogrodo-
wych, aluminiowych drzwi do mieszkań, metalowych drzwi, 
bram, okien i osłon okiennych, metalowych konstrukcji i bu-
dynków przenośnych, metalowych materiałów i elementów 
budowlanych i konstrukcyjnych, metalowych materiałów 
nieprzetworzonych i półprzetworzonych będących pół-
produktami, metalowych pojemników i artykułów do trans-
portu i pakowania, drobnych wyrobów metalowych, me-
talowych drzwi przesuwnych, drzwi przesuwnych (rolki, 
prowadnice do -), dachów (pokrycia -) metalowych, meta-
lowych elementów dachowych, drzwi i okien metalowych, 
okien metalowych, okien żaluzjowych metalowych, zasuw 
(drzwi -) metalowych, drzwi przesuwnych, niemetalowych, 
okien przesuwnych w płaszczyźnie pionowej (nie z meta-
lu), okien dachowych (nie z metalu), okien niemetalowych, 
okien szklanych, drzwi szklanych, szklanych drzwi do bu-
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dynków, paneli szklanych do drzwi, szklanych drzwi przezro-
czystych do budynków, mechanizmów otwierających okna, 
mechanizmów otwierających drzwi, mechanizmów otwie-
rających bramy, osłon na okna, mechanizmów do osłon 
na okna, mechanizmów zadaszeń, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Pomoc w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pro-
mocja sprzedaży, Usługi sklepów detalicznych online zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocyjne usługi 
handlowe, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamo-
wych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Usługi reklamowe mające na celu promowanie 
handlu elektronicznego, Wydawanie ulotek reklamowych, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
internetu, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Doradztwo i konsultacje 
biznesowe w zakresie franchisingu, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa części 
budynków, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa 
szklarni, Budowa ścian, Budowa [wznoszenie i szklenie] bu-
dynków ogrodowych, Budowa [wznoszenie i szklenie] oran-
żerii, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo komercyj-
ne, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Instalacja urządzeń 
do otwierania i zamykania drzwi, Instalacja szkła w cieplar-
niach, oknach, drzwiach i szklarniach.

(210) 545977 (220) 2022 08 08
(731) SAM W DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) saM W DoMu

(531) 08.07.02, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 43 Pierogarnie, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi cateringowe, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary szybkiej obsługi, 
Snack-bary, Doradztwo kulinarne, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje oferujące gotowe posiłki z dowozem, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 545983 (220) 2022 08 08
(731) PAJOR SABINA, PAJOR MAREK CENTRUM WYROBU 

I HANDLU MIĘSNO-WĘDLINIARSKIEGO MARKOWE 
SPECJAŁY SPÓŁKA CYWILNA, Łosina Dolna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m PAJOR MARKOWE SPECJAŁY

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 29 Mięso świeże, mięso mrożone, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, mięso wędzone, 
mięso mielone, Podroby mięsne, Przetwory z podrobów 
mięsnych i z krwi, kaszanka, Ekstrakty mięsne, Przetwory 
i wyroby mięsne, Wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kieł-
basy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety 
na bazie mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, 
wędzonki, wyroby blokowe mięsne, Wyroby okazjonalne: 
zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, Kon-
serwy mięsne, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, goto-
we dania na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mię-
sne, galaretki mięsne i warzywne, Tłuszcze jadalne: oleje 
jadalne, słonina, smalec, 35 Usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach  
i/lub hurtowniach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej następujących towarów: mięso, podroby 
mięsne, przetwory i wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, 
konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, go-
towe dania i potrawy na bazie mięsa, pasty, nadzienia i prze-
kąski mięsne, galaretki mięsne i warzywne, tłuszcze jadalne, 
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, 
Usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów re-
klamowych, próbek i wzorów wyrobów, Organizacja poka-
zów, targów i wystaw w celach handlowych i promocyjnych.

(210) 546000 (220) 2022 08 09
(731) ZIELIŃSKA JOANNA  

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO YES, Rzekuń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNAMIC EDUCATION

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały 
piśmienne, Drukowane materiały dydaktyczne, Materiały 
drukowane, Materiały drukowane do celów instruktażowych, 
Fiszki, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Karty z pytaniami, Kolaże, Kołonotatniki, Linijki, 
Litery samoprzylepne, Litery i cyfry samoprzylepne, Samo-
przylepne litery i cyfry z materiału winylowego, Drukowa-
ne materiały edukacyjne, Naklejki, Nalepki, Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Papierowe artykuły piśmienne, Papie-
rowe materiały dydaktyczne, Papierowe materiały biurowe, 
Podręczniki edukacyjne, Przekładki do zeszytów, Publikacje 
edukacyjne, Samoprzylepne etykiety drukowane, Zakładki, 
Zakładki do książek, Zakładki do książek, nie z metali szlachet-
nych, Zakładki papierowe do książek, Zakładki samoprzylep-
ne, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty ćwiczeń z naklejkami, Zeszyty 
do ćwiczeń, Zeszyty do pisania lub rysowania, Zeszyty do pi-
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sania, 41 Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Edukacja, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
literatury instruktażowej, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych i instruktażowych, Publikowanie książek, Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Pu-
blikowanie książek instruktażowych, Publikowanie multime-
dialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Nauczanie języków, Nauczanie języków ob-
cych, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod 
nauczania języków, Usługi edukacyjne w postaci spersonali-
zowanego nauczania, Usługi nauczania języka angielskiego, 
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, 
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi w zakresie nauczania języków, 
Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Świadczenie 
usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi w zakre-
sie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką 
języków, nie do pobrania, Edukacja online z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Or-
ganizacja kursów językowych, Usługi wydawnicze w zakre-
sie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elek-
tronicznych książek i czasopism w Internecie, Zapewnianie 
kursów językowych.

(210) 546040 (220) 2022 08 09
(731) LEE CHANG-LUNG ICEAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urara

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 546061 (220) 2022 08 10
(731) WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI 

W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA URODY I EDUKACJI 

W POZNANIU

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.14, 
26.01.21

(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 16 Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier 

i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztu-
ki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
Materiały filtrujące z papieru, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłu-
maczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 546072 (220) 2022 08 10
(731) MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) DAS LOKAL
(510), (511) 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Ad-
ministrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Centra 
rozrywki, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów.

(210) 546126 (220) 2022 08 11
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Symetlip
(510), (511) 5 Leki i preparaty farmaceutyczne, Leki i prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia i profilaktyki cukrzycy.

(210) 546181 (220) 2022 08 16
(731) JEMYTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #jemyto!

(531) 26.02.01, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mię-
sne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłon-
ki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Oleje i tłuszcze, Pasty z ryb, owoców morza i mięcza-
ków, Dorady [czerwone lucjany, nieżywe], Dorsze [nieżywe], 
Filety rybne, Galaretki rybne, Galaretki z owoców morza, Fi-
lety z wędzonego śledzia, Gotowane ryby, Ikra jesiotra, Ikra 
rybia do celów spożywczych, Ikra kraba, przetworzona, Ikra 
rybia przetworzona, Kawior, Kiełbaski rybne, Kawior z łososia, 
Konserwowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwy 
rybne, Kotlety rybne, Krewetki obrane, Krewetki [nieżywe], 
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Krewetki różowe [nieżywe], Krewetki w cieście kokosowym, 
Krokiety rybne, Krokiety z łososia, Langusty, Łosoś wędzony 
w plastrach, Łosoś, nieżywy, Małże [nieżywe], Makrele hisz-
pańskie, nieżywe, Mrożone owoce morza, Mrożone produkty 
rybne, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Nieżywe skorupia-
ki, Okonie, nieżywe, Ośmiornice [nieżywe], Ostrygi [nieżywe, 
spożywcze], Ostrygi, nieżywe, Owoce morza konserwowa-
ne, Paluszki rybne, Pasta rybna, Przetworzone owoce morza, 
Pstrągi, nieżywe, Pulpety rybne, Ryba ugotowana i suszona, 
Ryby, Ryby marynowane, Ryby mrożone, Ryby w puszkach, 
Ryby w słoikach, Ryby wędzone, Sardynki [nieżywe], Śledzie, 
nieżywe, Śledzie [nieżywe], Tuńczyk, nieżywy, Tuńczyk [kon-
serwowany], Tuńczyk w oleju, Tuńczyk w puszce, Wędzony 
łosoś, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Bułeczki gotowa-
ne na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Bułeczki 
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-
-manjuh), Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadziewane, 
Bułki z nadzieniem, Bułeczki z dżemem fasolowym, Burrito, 
Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Cheeseburgery, 
Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Ciasta mro-
żone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub 
słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Dania 
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Drób 
w cieście, Empanada (nadziewany pieróg), Enchilada (ku-
kurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), 
Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kuku-
rydzianej tortilli), Galareta gryczana (Memilmuk), Gorąca kieł-
baska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe pizze, Gotowe posiłki na bazie makaronu dla ma-
łych dzieci, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe potrawy za-
wierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] ryż, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Hamburge-
ry w bułkach, Hamburgery gotowane i w bułkach, Kanapki, 
Kanapki tostowe opiekane, Jiaozi (pierogi nadziewane), Ka-
napki z filetem z ryby, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki 
z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, 
Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki 
zawierające kurczaka, Kanapki z rybą, Kanapki zawierające 
mieloną wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, Kluski ramen, 
Koreczki, kanapeczki, Krokiety po chińsku, Krótko smażony 
makaron z warzywami [japchae], Lasagna, Lasagne, Makaron 
z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso z warzywa-
mi w cieście [pot pie], Mięso w cieście [gotowe], Mięso zapie-
kane w cieście, Mrożone paluszki francuskie, Mrożone pasz-
teciki z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się 
głównie z makaronu, Mrożone posiłki składające się głównie 
z ryżu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone 
spody do pizzy z kalafiora, Mrożone spody z ciasta do pizzy, 
Mrożone wafle, Mrożone tosty francuskie, Nachos, Nadzie-
wane kanapki, Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Na-
leśnik z zieloną cebulą [pajeon], Naleśniki, Naleśniki mrożone, 
Naleśniki [cienkie], Naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie 
wytrawne naleśniki], Opiekane kanapki z serem i z szynką, 
Paella, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki z wieprzowiny, Pie-
rożki ravioli, Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won 
ton), Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli 
(ankoro), Pierożki z krewetkami, Pizza, Pizze [gotowe], Placki, 
Placki z fasoli mung [bindaetteok], Placki z kimchi [kimchije-
on], Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Potra-
wy gotowe na bazie makaronu, Posiłki składające się głównie 
z makaronów, Potrawy z makaronu, Przekąski na bazie ku-
kurydzy, Przekąski na bazie mąki, Przekąski na bazie pszeni-
cy, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie ryżu, Ravioli 
[gotowe], Risotto, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Sajgonki, 

Ryżowe pierożki, Ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], 
Ryż smażony po chińsku, Samosy, Sandwicze, Spaghetti 
i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spody 
do pizzy, Sushi, Świeża pizza, Tacos [danie meksykańskie], Ta-
bule [sałatka z kuskus], Świeże placki [ciasta], Świeże parówki 
w cieście, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty 
francuskie, Wrapy z kurczakiem, Warzywa w cieście, Wontons 
(rodzaj chińskich pierożków).

(210) 546219 (220) 2022 08 17
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trichocolor
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Mydła i żele, Preparaty do włosów, Kosmetyki pro-
fesjonalne, Kosmetyki do stylizacji włosów, Farby do włosów, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, 41 Nauczanie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Informacja o edukacji, 
Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Orga-
nizowanie konkursów piękności, 44 Fryzjerstwo, Wynajem 
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Salony pięk-
ności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Im-
plantacja (wszczepianie) włosów, Usługi farbowania włosów.

(210) 546222 (220) 2022 08 17
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mamabiotyk
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 546223 (220) 2022 08 17
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lactatiobiotyk
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 546231 (220) 2022 08 17
(731) MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARAVAN bar

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowy-
mi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 546232 (220) 2022 08 17
(731) MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 546233 (220) 2022 08 17
(731) MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRVN bar

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 546266 (220) 2022 08 17
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TADALAFIL MENSIL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty leczni-
cze, Wyroby medyczne w postaci tabletek, w tym tabletki 
do rozgryzania i żucia, Wyroby medyczne w postaci maści 
i żeli, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Prepara-
ty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stoso-
wane w leczeniu ludzi, Preparaty stosowane w zaburzeniach 
erekcji, Produkty farmaceutyczne stosowane w zaburze-
niach erekcji, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek 
rozpuszczalnych w ustach stosowane w zaburzeniach erek-
cji, Suplementy diety.

(210) 546332 (220) 2022 08 19
(731) GRUPA YAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Doradztwo bizne-
sowe, 41 Szkolenia, w tym szkolenia w zakresie sprzedaży, 
networkingu, portali społecznościowych umożliwiających 
rozwój kariery zawodowej, programów umożliwiających 
promowanie organizacji przez jej pracowników (rzecznictwo 
pracowników) lub zarządzania projektami.

(210) 546390 (220) 2022 08 22
(731) PIOTR SIERPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS PIOTR SIERPIŃSKI HAIR

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjer-
skie, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi 
farbowania włosów, Stylizacja, układanie włosów, Usługi do-
radztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Ścinanie włosów.

(210) 546391 (220) 2022 08 22
(731) PIOTR SIERPIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS HAIR

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjer-
skie, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi 
farbowania włosów, Stylizacja, układanie włosów, Usługi do-
radztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Ścinanie włosów.

(210) 546393 (220) 2022 08 22
(731) VANEQUIPPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANEQUiPPED

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy kempingowe, Kampery, Części wy-
kończenia wnętrza samochodów, Fotele samochodowe, 
Części i akcesoria do pojazdów, szczególnie do pojazdów 
kempingowych.
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(210) 546428 (220) 2022 08 23
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Microsofral
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.

(210) 546506 (220) 2022 08 25
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I WOOF IT!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 03.06.03, 24.17.04
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe.

(210) 546583 (220) 2022 08 29
(731) TITO PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 02.09.01
(510), (511) 41 Biura rezerwacji biletów koncertowych, Or-
ganizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy 
rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, 
Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja bile-
tów na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja 
biletów teatralnych, Świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe i kulturalne, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy roz-
rywkowe, Usługi agencji sprzedaży biletów online do celów 
rozrywkowych, Usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, 
Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakre-
sie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych, Usługi 
rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów na spek-
takle, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów do teatru, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i re-
zerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekre-
acyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji 
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji 
biletów na imprezy, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie rezerwacji bile-
tów do teatru, Usługi produkcji teatralnych, Usługi teatral-

ne, Usługi teatrów rewiowych, Usługi w zakresie rezerwacji 
teatralnych, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak 
i z udziałem aktorów, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, 
Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji te-
atralnych lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie 
kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], Wypożyczanie 
oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach teatral-
nych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, 
Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do dekoracji te-
atralnych, Wystawianie spektakli teatralnych, Zarządzanie 
stroną artystyczną spektakli teatralnych, Produkcja przedsta-
wień teatralnych, Produkcja widowisk teatralnych, Produkcje 
teatralne, Przedstawienia teatralne, Przedstawienia teatralne 
[produkcja], Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne 
na żywo, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, 
Reżyserowanie przedstawień teatralnych, Reżyserowanie 
widowisk teatralnych, Rozrywka teatralna, Rozrywka w po-
staci produkcji teatralnych, Teatralne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, 
Udostępnianie programów teatralnych, Usługi agencji rezer-
wujących bilety na spektakle teatralne, Usługi edukacyjne 
z zakresu sztuki teatralnej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 546588 (220) 2022 08 26
(731) SYNERGYPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RTG NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 38 Agencje informacyjne, Nadawanie telewizji 
kablowej, Przesyłanie telegramów, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie forów internetowych online, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Komunikacja radiowa, Przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z tele-
zakupami.

(210) 546601 (220) 2022 08 26
(731) BEST FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Preparaty 
spożywcze dla psów, Przysmaki dla psów, Ściółka dla psów, 
35 Usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogra-
mowanie komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, 
komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy danych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa-
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nie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
baz do wyszukiwania informacji i danych, gwizdki do przy-
woływania psów, publikacje elektroniczne, biżuteria, pu-
blikacje drukowane, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby 
(nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, 
rogu, kości, muszli, bursztynu, macicy perłowej, imitacji tych 
surowców lub z tworzyw sztucznych, ceramika do użytku 
kuchennego, donice ceramiczne, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, odzież dla psów, gry, zabawki dla psów, karma dla 
psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przy-
smaki dla psów, ściółka dla psów, piwo, wody mineralne i ga-
zowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, syropy, 41 Doradztwo zawodowe, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Kursy korespondencyjne, Nauczanie 
indywidualne, Kształcenie praktyczne (pokazy), Dystrybucja 
filmów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radio-
we programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), Tresura zwierząt, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, Usługi trenerskie, Sprawdziany 
edukacyjne, Usługi edukacyjne świadczone przez asysten-
tów dla osób wymagających specjalnej opieki, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły.

(210) 546625 (220) 2022 08 30
(731) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 546626 (220) 2022 08 30
(731) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.05.01, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 546639 (220) 2022 08 29
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 546647 (220) 2022 08 29
(731) MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) BIELIK
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.

(210) 546674 (220) 2022 08 30
(731) JARKIEWICZ ZBIGNIEW EKOZET, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) EKOZET
(510), (511) 1 Preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, Preparaty mikrobiologicz-
ne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, Pre-
paraty do utylizacji szamb, dołów kloacznych i zbiorników 
nieczystości, Biopreparaty stosowane w ochronie środowi-
ska do biodegradacji zanieczyszczeń w ściekach, wodach, 
odpadach i glebach, Aktywatory biologiczne, Dodatki bio-
logiczne do instalacji sanitarnych i kanalizacji, Preparaty 
biologiczne dla rolnictwa, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Preparaty bakteriobój-
cze inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
Preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, Pre-
paraty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, Preparaty 
bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakterio-
logiczne, inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Biologiczne preparaty [inne niż do celów 
medycznych], 37 Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
instalacji wodociągowych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie 
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC - ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-
-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, 42 Do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, Badania 
dotyczące projektowania, Projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, Usługi projektowania dotyczące instalowa-
nia akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania instalacji 
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wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i sanitarnych, Usłu-
gi projektowania, Analizy wykonalności projektu, Doradztwo 
projektowe, Usługi projektowania technicznego związane 
z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, 
Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania techniczne-
go związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Pro-
jektowanie naukowe i technologiczne.

(210) 546688 (220) 2022 08 31
(731) MARTINI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MartiniTAX Bezpieczne zarządzanie podatkami

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.13

(510), (511) 35 Usługi księgowe, Usługi doradztwa i konsul-
tingu podatkowego, Usługi konsultingowe i doradcze w za-
kresie zarządzania i biznesu, Usługi w zakresie dostarczania 
informacji w trybie on-line w dziedzinie księgowości i podat-
ków, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], 36 Usługi związane z podat-
kami [nie księgowość], Usługi podatkowe, Usługi związane 
z opodatkowaniem płac, Doradztwo finansowe w zakresie 
podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania 
podatków, Usługi doradztwa finansowego, Usługi doradz-
twa finansowego dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie do-
starczania informacji w trybie online w dziedzinie finansów 
przedsiębiorstw, 41 Usługi edukacyjne dotyczące podatków, 
Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kur-
sów, szkoleń i innych pozaszkolnych form kształcenia w za-
kresie podatków, Prowadzenia i obsługi sympozjów, kon-
gresów, konferencji, seminariów, zjazdów dotyczących po-
datków, Produkcja edukacyjnych programów audio i wideo 
dotyczących podatków, Świadczenie usług edukacyjnych 
i dostarczanie informacji za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej w dziedzinie podatków i finansów, Prowa-
dzenie seminariów, konferencji, warsztatów z zakresu finan-
sów i podatków, Szkolenie w zakresie podatków, 42 Usługi 
w zakresie dostarczania danych w trybie on-line w dziedzinie 
podatków, Usługi w zakresie dostarczania informacji w trybie 
on-line w dziedzinie rozwiązywania sporów, Usługi wsparcia 
w zakresie sporów sądowych i rozstrzygania sporów, Świad-
czenie usług doradczych i konsultacyjnych w dziedzinie 
usług arbitrażowych, mediacyjnych i alternatywnych usług 
rozwiązywania sporów, usług sądowych i wspierania spo-
rów, 45 Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
Usługi prawne, Usługi doradztwa prawnego, Usługi informa-
cji prawnej, Badania (wyszukiwania) prawne.

(210) 546690 (220) 2022 08 30
(731) WOŁOCH STANISŁAW, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Quark Kantory Bitcoin
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem technologii 
łańcucha bloków („blockchain”), 36 Handel walutami i wy-
miana walut.

(210) 546692 (220) 2022 08 30
(731) WOŁOCH STANISŁAW, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) quark KANTORY BITCOIN

(531) 26.01.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem technologii 
łańcucha bloków („blockchain”), 36 Handel walutami i wy-
miana walut.

(210) 546695 (220) 2022 08 30
(731) WOŁOCH STANISŁAW, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.04, 26.02.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem technologii 
łańcucha bloków („blockchain”), 36 Handel walutami i wy-
miana walut.

(210) 546703 (220) 2022 08 30
(731) NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Analizatory powietrza, Anteny, 
Aparatura do kontrolowania temperatury, Aplikacje kompute-
rowe do pobrania, Baterie elektryczne, Baterie słoneczne, Brzę-
czyki, Cewki elektromagnetyczne, Czujniki piezoelektryczne, 
Cyfrowe stacje meteorologiczne, Czarne skrzynki (rejestratory 
danych), Czytniki kart, Czytniki pasków magnetycznych, Czyt-
niki kart USB, Czytniki etykiet (dekoderów), Czytniki kart elek-
tronicznych, Czytniki kart chipowych, Czytniki kart IC, Czyt-
niki RFID (wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej), 
Czytniki optyczne kodów, Sprzęt do przetwarzania danych, 
Detektory podczerwieni, Diody świecące, Drut miedziany izo-
lowany, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki alarmo-
we elektryczne, Dzwonki sygnalizacyjne, Ekrany projekcyjne, 
Ekrany wideo, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowa-
nych, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elek-
tryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządze-
nia pomiarowe, Gazometry (urządzenia pomiarowe), Głośniki, 
Głośniki cienkomembranowe, Gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty (złącza elektryczne), Identyfikacyjne karty magnetyczne, 
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Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Interaktywne tablice elektroniczne, 
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy 
audio, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable świa-
tłowodowe, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kodowa-
ne karty magnetyczne, Kodowane karty, klucze, Komputery, 
Koncentratory do automatyki domowej, Ładowarki do baterii, 
Ładowarki przenośne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Megafony, Mikrofony, Miksery audio, Modemy, Monitory 
(sprzęt komputerowy), Nadajniki sygnałów elektronicznych, 
Obiektywy [soczewki] [optyka], Obudowy głośników, Ochron-
niki przepięciowe, Panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Programy komputerowe (oprogramowania 
do pobrania), Programy komputerowe nagrane, Przenośne 
głośniki, Przewody elektryczne, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, 
Radia [odbiorniki radiowe], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki 
rozgałeźne [elektryczność], Sprzęt komputerowy, Sprzęt pery-
feryjny do komputerów, Syreny, Światłowody, Szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice 
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urzą-
dzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia moni-
torujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia systemu 
GPS, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia wideo do monitoro-
wania niemowląt, Urządzenia zdalnego sterowania, Wenty-
latory chłodzące wewnętrzne do komputerów, Wideofony, 
Wskaźniki poziomu wody, Wykrywacze (detektory), Wykrywa-
cze dymu, Wzmacniacze, Zamki biometryczne, Zamki elek-
tryczne, Zawory elektromagnetyczne (przełączniki elektroma-
gnetyczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących 
towarów: alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwięko-
we, alarmy pożarowe, analizatory powietrza, anteny, apara-
tura do kontrolowania temperatury, aplikacje komputerowe 
do pobrania, baterie elektryczne, baterie słoneczne, brzęczyki, 
cewki elektromagnetyczne, czujniki piezoelektryczne, cyfrowe 
stacje meteorologiczne, czarne skrzynki (rejestratory danych), 
czytników kart, czytników pasków magnetycznych, czytni-
ków kart USB, czytników etykiet (dekoderów), czytników kart 
elektronicznych, czytników kart chipowych, czytników kart IC, 
czytników RFID (wykorzystujące technologię identyfikacji ra-
diowej), czytników optycznych kodów, sprzęt do przetwarza-
nia danych, detektory podczerwieni, diody świecące, drut mie-
dziany izolowany, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki 
alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany pro-
jekcyjne, ekrany wideo, elektroniczne tablice wyświetlające, 
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi 
ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne in-
stalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze świa-
tła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, gazometry (urządzenia pomiarowe), 
głośniki, głośniki cienkomembranowe, gniazdka, wtyczki i inne 
kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyjne karty magne-
tyczne, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne 
bransoletki (przyrządy pomiarowe), interaktywne tablice elek-
troniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 
interfejsy audio, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable 
światłowodowe, kamery termowizyjne, kamery wideo, kodo-
wane karty magnetyczne, kodowane karty, kodowane klucze, 
komputery, koncentratory do automatyki domowej, ładowarki 
do baterii, ładowarki przenośne, maszty do anten bezprze-
wodowych, megafony, mikrofony, miksery audio, modemy, 
monitory (sprzęt komputerowy), nadajniki sygnałów elektro-

nicznych, obiektywy [soczewki] [optyka], obudowy głośników, 
ochronniki przepięciowe, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, programy komputerowe (oprogramowa-
nia do pobrania), programy komputerowe nagrane, przenośne 
głośniki, przewody elektryczne, przyrządy do wskazywania 
temperatury, puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, 
radia [odbiorniki radiowe], skrzynki akumulatorowe, skrzynki 
rozgałęźne [elektryczność], sprzęt komputerowy, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, syreny, światłowody, szafy rozdzielcze 
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice ste-
rownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub 
mechaniczne, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia monitorują-
ce, inne niż do celów medycznych, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia telewizyjne, urządzenia wideo do monitorowania 
niemowląt, urządzenia zdalnego sterowania, wentylatory 
chłodzące wewnętrzne do komputerów, wideofony, wskaźniki 
poziomu wody wykrywacze (detektory), wykrywacze dymu, 
wzmacniacze, zamki biometryczne zamki elektryczne, zawory 
elektromagnetyczne (przełączniki elektromagnetyczne), Ad-
ministrowanie programami lojalnościowymi konsumenta, Ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów I usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towa-
rów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Telemarketing, Usługi eksper-
tów w zakresie efektywności biznesowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public 
relations, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Wyceny handlowe, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych.

(210) 546734 (220) 2022 08 31
(731) WADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) black peak
(510), (511) 25 Skarpety trekkingowe.

(210) 546745 (220) 2022 09 01
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAJDE
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(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 18 Artykuły podróżne [walizki, torby], Etui 
na klucze, Kosmetyczki, Kopertówki, Kuferki kosmetycz-
ne, Małe plecaki, Małe damskie torebki bez rączki, Plecaki, 
Portfele, Portmonetki, Sakwy, Saszetki męskie, Saszetki bio-
drowe, Sportowe torby, Torby, Torebki, Torebki męskie, Wa-
lizeczki, Worki, sakiewki, Walizy, Parasole, Obroże, Odzież dla 
zwierząt, Smycze dla psów, Laski do chodzenia, 25 Akcesoria 
na szyję, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, 
Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Chustki [apaszki], Chusty 
na głowę, Długie kurtki, Dżinsy, Dzianina [odzież], Garnitury 
damskie, Garnitury męskie, Getry, Golfy, Dolne części ubrań 
[odzież], Bikini, Bezrękawniki, Apaszki, Kamizelki, Grube 
płaszcze, Kimona, Kombinezony [odzież], Kostiumy, Koszu-
le, Krótkie spodnie, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie ubranka 
dla dzieci, Maski ochronne [odzież], Odzież damska, Odzież 
dla chłopców, Odzież dziecięca, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież hafto-
wana, Odzież gotowa, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież sportowa, Odzież wełniana, Odzież wodoodporna, 
Palta, Paski [odzież], Peleryny [narzutki], Podkoszulki, Ponczo 
przeciwdeszczowe, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spoden-
ki, Spódnice, Spodnie, Spodnie pumpy [alladynki], Swetry 
[odzież], Szale, Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież], 
Ubrania codzienne, Szlafroki, Czapki [nakrycia głowy], Kape-
lusze słomkowe, Kapelusze.

(210) 546748 (220) 2022 08 31
(731) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOMPOSTER

(531) 05.03.16, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty 
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki che-
miczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki 
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki 
do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne do celów 
innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, humus, ka-
init, kompost, preparaty do regulacji wzrostu roślin, prepa-
raty poprawiające kondycję gleby, wodorosty jako nawóz, 
środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insekty-
cydy, Środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwa-
stobójcze, środki do tępienia szkodników, algicydy, biocy-
dy, środki bakteriobójcze, preparaty do niszczenia grzyba 
domowego, środki do tępienia larw, środki do odstraszania 
owadów, środki do tępienia ślimaków nagich, środki bakte-
riobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy, 

ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owady, 
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki do zwalczania szkodników.

(210) 546756 (220) 2022 08 31
(731) GIERLAK MATEUSZ, Zaborów
(540) (znak słowny)
(540) RMG GANG
(510), (511) 16 Naklejki, 21 Kubki, 25 Odzież.

(210) 546765 (220) 2022 09 01
(731) NEW YORK PIZZA DEPARTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Alabama mama

(531) 02.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi w zakresie dostarczania żywności, 
43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 546792 (220) 2022 09 01
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fithia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 05.03.14
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Mar-
garyna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze roślinne.

(210) 546806 (220) 2022 09 02
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) CERUTIN WEŹ, NIE CHORUJ
(510), (511) 5 Preparaty do leczenia przeziębień, Preparaty 
farmaceutyczne na przeziębienie, Eliksiry do zapobiegania 
przeziębieniom, Eliksiry do łagodzenia przeziębień, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób i zaburzeń układu odpor-
nościowego, Preparaty farmaceutyczne regulujące układ od-
pornościowy, Leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, Środki 
przeciwbólowe, Doustne środki przeciwbólowe, Balsamy 
przeciwbólowe, Środki przeciwbólowe do użytku medyczne-
go, Leki dla ludzi, Suplementy diety, Probiotyki (suplementy).
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(210) 546808 (220) 2022 09 02
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MIOFREE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 546810 (220) 2022 09 02
(731) NIEWIADOMY KAROL GARMS, Wieprz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garms TANIA ODZIEŻ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 09.01.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 546816 (220) 2022 09 03
(731) CHOMIUK AGNIESZKA, CHOMIUK BEATA,  

MUĆKO PAWEŁ WAGABUNDA TRAVEL  
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) wagabunda travel
(510), (511) 39 Planowanie, organizowanie i rezerwacja 
podróży, Organizowanie wycieczek, Usługi przewodni-
ków turystycznych, Doradztwo w zakresie podróży, Usługi 
biura podróży, Usługi biura turystycznego w celu rezer-
wacji podróży, Koordynowanie planów podróży dla osób 
prywatnych i grup, Agencje rezerwacji podróży, Usługi 
agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, 
Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji  
i zamówień na transport, Usługi przewodników turystycz-
nych oraz informacja o podróży, Organizowanie i rezer-
wowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, 
Organizowanie wycieczek z przewodnikiem, Planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środ-
ków elektronicznych.

(210) 546845 (220) 2022 09 05
(731) MOCEK ŁUKASZ, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) moceko
(510), (511) 11 Kotły grzewcze, Kotły do centralnego ogrze-
wania, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Kotły palenisko-
we, Kotły do instalacji grzewczych, Instalacje centralnego 
ogrzewania, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Kotły jako części 
instalacji centralnego ogrzewania.

(210) 546850 (220) 2022 09 05
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII 

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

(540) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ

(531) 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 16 Papier i wyroby z papieru, Karton i wyroby 
z kartonu, Książki, Kalendarze, Druki, Albumy, Czasopisma, 
Publikacje drukowane, Drukowane publikacje i wydawnic-
twa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Repro-
dukcje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, 
Drukowane foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowa-
ne materiały szkoleniowe, naukowe, informacyjne i reklamo-
we, Ulotki, Zakładki, Notatniki, Notesy podręczne, Okładki 
na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Papierowa 
taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety w postaci 
długopisów, Pióra i długopisy, 36 Zbiórka funduszy na cele 
dobroczynne i naukowe, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne i naukowe za pomocą imprez rozrywkowych, 
Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddzia-
łów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji 
szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, Usługi 
zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół klu-
bów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt spor-
towy i rehabilitacyjny, Finansowanie inwestycji związanych 
z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą społecz-
ną, Usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, Usłu-
gi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, 
przemysłowych, konferencyjnych, budynków i obiektów 
konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych i hotelo-
wych, Usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia 
działalności hotelowej, do prowadzenia usług medycznych 
i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz do prowadze-
nia usług gastronomicznych, Wynajmowanie nieruchomości 
niezabudowanych, Sponsorowanie imprez kulturalnych i na-
ukowych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sporto-
wych, kulturalnych i naukowych, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 41 Or-
ganizacja i finansowanie imprez naukowych i edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi kształcenia 
i nauczania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
Organizowanie spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć 
okolicznościowych, Organizowane i prowadzenie wystaw, 
pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, 
konkursów i spotkań w celach kulturalnych, naukowych 
i edukacyjnych, Usługi organizacji sympozjów, seminariów 
i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów, koncer-
tów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań 
w tym związanych z medycyną i farmacją, Organizacja kon-
ferencji, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką fun-
duszy, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Publikowanie w Internecie: książek, ga-
zet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprze-
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znaczonej do zapisu na komputerze, Usługi organizacji kon-
ferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, Organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, 
Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, Usługi pisania blogów, Udzie-
lanie informacji dotyczącej usług wymienionych powyżej, 
42 Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie medycyny, Usługi prowadzenia prac badaw-
czych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, Badania 
naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowo-
tworowych, Badania i analizy naukowe, Badania genetyczne, 
Badania dotyczące nauki, Badania dotyczące technologii, 
Badania laboratoryjne, Badania naukowe, Doradztwo nauko-
we, Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych 
z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwa-
nia, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
Sporządzanie raportów naukowych, Publikowanie informacji 
naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udziela-
nie informacji dotyczących badań naukowych, Usługi analizy 
krwi do celów badań naukowych, Usługi badawcze w dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, Usługi badawczo-rozwojo-
we w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Usługi doradcze dotyczące nauki, Usługi doradcze doty-
czące badań naukowych, Usługi naukowe i badania w tym 
zakresie, Usługi w zakresie odkrywania leków, Usługi testów 
DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi w zakresie analizy krwi, Usługi w zakresie testów na-
ukowych, Projektowanie, aktualizowanie, instalacja i wynaj-
mowanie oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], 44 Usługi medyczne, Usługi szpi-
tali i klinik medycznych, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, 
Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie 
placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjenta-
mi hospitalizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie 
badań przesiewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia 
i kondycji, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe 
w zakresie usług medycznych.

(210) 546853 (220) 2022 09 05
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII 

ONKOLOGICZNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GRUPA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 

PGOG

(531) 01.17.11, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier i wyroby z papieru, Karton i wyroby 
z kartonu, Książki, Kalendarze, Druki, Albumy, Czasopisma, 
Publikacje drukowane, Drukowane publikacje i wydawnic-
twa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Repro-

dukcje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, 
Drukowane foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowa-
ne materiały szkoleniowe, naukowe, informacyjne i reklamo-
we, Ulotki, Zakładki, Notatniki, Notesy podręczne, Okładki 
na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, Papierowa 
taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety w postaci 
długopisów, Pióra i długopisy, 36 Zbiórka funduszy na cele 
dobroczynne i naukowe, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne i naukowe za pomocą imprez rozrywkowych, 
Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddzia-
łów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji 
szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, Usługi 
zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół klu-
bów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt spor-
towy i rehabilitacyjny, Finansowanie inwestycji związanych 
z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą społecz-
ną, Usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, Usłu-
gi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, 
przemysłowych, konferencyjnych, budynków i obiektów 
konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych i hotelo-
wych, Usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia 
działalności hotelowej, do prowadzenia usług medycznych 
i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz do prowadze-
nia usług gastronomicznych, Wynajmowanie nieruchomości 
niezabudowanych, Sponsorowanie imprez kulturalnych i na-
ukowych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sporto-
wych, kulturalnych i naukowych, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 41 Or-
ganizacja i finansowanie imprez naukowych i edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi kształcenia 
i nauczania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
Organizowanie spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć 
okolicznościowych, Organizowane i prowadzenie wystaw, 
pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, 
konkursów i spotkań w celach kulturalnych, naukowych 
i edukacyjnych, Usługi organizacji sympozjów, seminariów 
i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów, koncer-
tów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań 
w tym związanych z medycyną i farmacją, Organizacja kon-
ferencji, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką fun-
duszy, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Publikowanie w Internecie: książek, ga-
zet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprze-
znaczonej do zapisu na komputerze, Usługi organizacji kon-
ferencji, sympozjów, zjazdów naukowych, Organizowanie 
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, 
Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, Usługi pisania blogów, Udzie-
lanie informacji dotyczącej usług wymienionych powyżej, 
42 Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie medycyny, Usługi prowadzenia prac badaw-
czych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, Badania 
naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowo-
tworowych, Badania i analizy naukowe, Badania genetyczne, 
Badania dotyczące nauki, Badania dotyczące technologii, 
Badania laboratoryjne, Badania naukowe, Doradztwo nauko-
we, Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych 
z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwa-
nia, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
Sporządzanie raportów naukowych, Publikowanie informacji 
naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udziela-
nie informacji dotyczących badań naukowych, Usługi analizy 
krwi do celów badań naukowych, Usługi badawcze w dzie-
dzinie medycyny i farmakologii, Usługi badawczo-rozwojo-
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we w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Usługi doradcze dotyczące nauki, Usługi doradcze doty-
czące badań naukowych, Usługi naukowe i badania w tym 
zakresie, Usługi w zakresie odkrywania leków, Usługi testów 
DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi w zakresie analizy krwi, Usługi w zakresie testów na-
ukowych, Projektowanie, aktualizowanie, instalacja i wynaj-
mowanie oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], 44 Usługi medyczne, Usługi szpi-
tali i klinik medycznych, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, 
Medyczne badania osób, Opieka pielęgniarska, Prowadzenie 
placówek rekonwalescencji, Prowadzenie hospicjów, Usługi 
rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi opieki nad pacjenta-
mi hospitalizowanymi i dochodzącymi, Usługi w zakresie 
badań przesiewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia 
i kondycji, Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe 
w zakresie usług medycznych.

(210) 547001 (220) 2022 09 08
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSITO HOME
(510), (511) 3 Tabletki do zmywarek, Środki do zmywania 
naczyń, Detergenty do zmywarek do naczyń, Detergenty 
do zmywania naczyń w zmywarkach, Preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Środki do usuwania kamienia, Preparaty do czyszczenia 
szkła, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki zapa-
chowe do celów domowych, Rozpylacze zapachowe do po-
mieszczeń, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapa-
chów do pomieszczeń, Chusteczki perfumowane, Ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Preparaty do polerowania, 
Płyny do szorowania, Uniwersalny proszek do szorowania, 
Proszki do szorowania, Preparaty do prania, Płyny do prania, 
Preparaty do prania, Woda zapachowa do bielizny, Ściereczki 
nasączane detergentami, do czyszczenia, Ściereczki nasą-
czane detergentami, do czyszczenia, Dezodoranty i antyper-
spiranty, Substancje do szorowania, Proszek do zmywarek, 
Środki do płukania do zmywarek, Środek do czyszczenia 
mebli, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Preparaty czysz-
czące do piekarników, Preparaty czyszczące do piekarników, 
Preparaty do wywabiania plam, Chusteczki antystatyczne 
stosowane w suszarkach do prania, Środki do czyszczenia 
tapicerki, Środki do płukania do zmywarek do naczyń, Płyn-
ne detergenty do zmywarek, Płyn do mycia naczyń, Proszki 
do prania, Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ul-
tramaryna), Płyn do zmiękczania tkanin, Saszetki zapachowe 
do bielizny, Rozpylacze zapachowe do bielizny [aerozole], 
Mydła do prania, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
Preparaty do polerowania, Nasączone ściereczki do polero-
wania, Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Środki do czysz-
czenia toalet, Nielecznicze produkty toaletowe, Środki 
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, Środki czyszczące 
do usuwania plam, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur 
kanalizacyjnych, Krochmal do nadawania połysku praniu, 
Preparaty wygładzające [krochmal], Soda wybielająca, Pre-
paraty do wybielania, Krem do butów, Środki w aerozolu 
do obuwia, Pasta do butów, Czarne pasty do obuwia [pre-
paraty do polerowania obuwia], Mieszanki detergentów 
do czyszczenia butów, Pasty do czyszczenia butów, Środki 
do czyszczenia obuwia [preparaty], Preparaty do czyszczenia 

i polerowania skóry i butów, Pasty do skór, Kremy konserwu-
jące do skóry, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Mie-
szaniny do nabłyszczania podłóg, 4 Świece zapachowe, Za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 5 Spraye odświeża-
jące do pomieszczeń, Preparaty do odświeżania powietrza, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Dezodoranty do WC, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki odkażające do użytku 
domowego, Odświeżacze do tkanin, Odświeżacze do odzie-
ży, Neutralizatory zapachów do lodówki, Dezodoranty 
do tapicerki, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Spraye do dez-
odoryzacji powietrza, Nasączone chusteczki lecznicze, Dez-
odoranty do samochodów, Samochodowe odświeżacze 
powietrza, 21 Gąbki, Gąbki do szorowania, Gąbki toaletowe, 
Gąbki sztuczne do użytku domowego, Gąbki do użytku 
domowego, Szmatki do czyszczenia, Szczotki i inne artyku-
ły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, Artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne i to-
aletowe oraz artykuły łazienkowe, Materiały do polerowania 
[ściereczki], Miotełki do usuwania kurzu z mebli, Skrobaczki 
do użytku domowego, Szmatki do butów, Ściereczki do ku-
rzu, Ściereczki antystatyczne do użytku domowego, Zmywa-
ki do szorowania rondli, Szczotki, Przybory do użytku domo-
wego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania 
szczotek, Wyroby szczotkarskie, Wycieraczki ze szczotkami 
[skrobaczki do oczyszczania butów], Szczotki do mycia na-
czyń, Szczotki do butelek do karmienia, Szczotki do mycia 
naczyń, Ściereczki do zmywania naczyń, Ścierki z mikrowłó-
kien do czyszczenia, Tace do odsączania, Suszarki-ociekacze 
do naczyń, Miotełki do kurzu, Ściereczki do kurzu, Miotełki 
do kurzu, Ściereczki do szyb, Szczotki do czyszczenia obu-
wia, Ścierki do mycia podłóg, Szmatki do czyszczenia, Mopy, 
Szmatki do czyszczenia, Dozowniki do detergentów, Szczotki 
do misek klozetowych, Miotły, Trzonki mioteł, Miotły, Szczot-
ki i artykuły szczotkarskie, Miotły twarde, Rolki do usuwania 
kłaczków, Rolki do czyszczenia podłóg, Szczotki do warzyw 
z obieraczką, Skóra do polerowania, Szufelki do zamiatania.

(210) 547024 (220) 2022 09 09
(731) RĄCZKA NATALIA, Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) wygiBobasy
(510), (511) 41 Szkolenia ruchowe dla dzieci, Zajęcia gimna-
styczne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka / edukacja], Usługi edukacyjne i szkoleniowe związa-
ne ze sportem, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenie w zakresie zajęć 
rekreacyjnych, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia.

(210) 547045 (220) 2022 09 11
(731) DOJLIDA KRZYSZTOF, MOROZ PAWEŁ AD CRAS 

SPÓŁKA CYWILNA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FATEEYE

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Czujniki położenia LED, Diody świecące [LED], 
Elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetle-
niowych LED, Sterowniki LED, Wyświetlacze LED, Wyświetla-
cze z diodami LED, Zintegrowane moduły oświetlenia LED, 
Błyskowe żarówki, Lampy optyczne, Lampy ostrzegawcze 
do pojazdów, Lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
Lampy stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], Lampy strobo-
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skopowe [znaki ostrzegawcze], Lampy sygnalizacyjne, Lam-
py sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, 11 Bezpłomie-
niowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyj-
nymi [LED], Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy LED, Latarki 
LED, Maszyny z oświetleniem LED, Oprawy oświetleniowe 
LED, Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Podwodne lampy LED, 
Świece LED, Świeczki do podgrzewaczy LED, Taśmy led, 
Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki 
oświetleniowe LED, Zestawy oświetlenia LED do znaków 
podświetlanych, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, 
Kierunkowskazy (Żarówki do -) w pojazdach, Miniaturo-
we żarówki oświetleniowe, Pojazdy (Żarówki do kierun-
kowskazów w -), Żarówki do desek rozdzielczych, Żarówki 
do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki do lamp wy-
ładowczych, Żarówki do latarek, Żarówki do przyrządów 
optycznych, Żarówki do reflektorów przednich, Żarówki 
fluorescencyjne, Żarówki halogenowe, Żarówki i akcesoria 
do nich, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki lamp tylnych, 
Żarówki oświetleniowe, Lampy halogenowe, Halogenowe 
oprawy oświetleniowe, Elektryczne lampy wyładowcze, 
Elektryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, 
Ksenonowe lampy łukowe, Lampy awaryjne, Lampy do kie-
runkowskazów do pojazdów silnikowych, Lampy elek-
tryczne, Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, Lampy 
elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, Lampy kierun-
kowskazów do samochodów, Lampy kierunkowe do rowe-
rów, Lampy motocyklowe, Lampy z diodami emitującymi 
światło do samochodów, Testowe lampy samochodowe.

(210) 547046 (220) 2022 09 11
(731) DOJLIDA KRZYSZTOF, MOROZ PAWEŁ AD CRAS 

SPÓŁKA CYWILNA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEPLEDY

(531) 13.01.25, 26.11.07, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Czujniki położenia LED, Diody świecące [LED], 
Elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetle-
niowych LED, Sterowniki LED, Wyświetlacze LED, Wyświetla-
cze z diodami LED, Zintegrowane moduły oświetlenia LED, 
Błyskowe żarówki, Lampy optyczne, Lampy ostrzegawcze 
do pojazdów, Lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
Lampy stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], Lampy stro-
boskopowe [znaki ostrzegawcze], Lampy sygnalizacyjne, 
Lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, 11 Bezpłomie-
niowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyj-
nymi [LED], Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy LED, Latarki 
LED, Maszyny z oświetleniem LED, Oprawy oświetleniowe 
LED, Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie typu LED ze-
wnętrzne [ogrody, krajobrazy], Podwodne lampy LED, Świece 
LED, Świeczki do podgrzewaczy LED, Taśmy led, Urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki oświetlenio-
we LED, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetla-
nych, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Kierunkowskazy 
(Żarówki do -) w pojazdach, Miniaturowe żarówki oświetle-
niowe, Pojazdy (Żarówki do kierunkowskazów w -), Żarów-
ki do desek rozdzielczych, Żarówki do kierunkowskazów 
w pojazdach, Żarówki do lamp wyładowczych, Żarówki 
do latarek, Żarówki do przyrządów optycznych, Żarówki 

do reflektorów przednich, Żarówki fluorescencyjne, Żarówki 
halogenowe, Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki kierun-
kowskazów, Żarówki lamp tylnych, Żarówki oświetleniowe, 
Lampy halogenowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, 
Elektryczne lampy wyładowcze, Elektryczne lampy wyła-
dowcze do celów oświetleniowych, Ksenonowe lampy łu-
kowe, Lampy awaryjne, Lampy do kierunkowskazów do po-
jazdów silnikowych, Lampy elektryczne, Lampy elektryczne 
do oświetlenia wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia 
zewnętrznego, Lampy kierunkowskazów do samochodów, 
Lampy kierunkowe do rowerów, Lampy motocyklowe, Lam-
py z diodami emitującymi światło do samochodów, Testo-
we lampy samochodowe, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
następujących towarów: czujniki położenia LED, diody świe-
cące [LED], elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw 
oświetleniowych LED, sterowniki LED, wyświetlacze LED, wy-
świetlacze z diodami LED, zintegrowane moduły oświetlenia 
LED, błyskowe żarówki, lampy optyczne, lampy ostrzegaw-
cze do pojazdów, lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
lampy stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], lampy strobo-
skopowe [znaki ostrzegawcze], lampy sygnalizacyjne, lam-
py sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, bezpłomieniowe 
świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
lampy bezpieczeństwa LED, lampy LED, latarki LED, maszyny 
z oświetleniem LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie 
nastrojowe LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, 
krajobrazy], podwodne lampy LED, świece LED, świeczki 
do podgrzewaczy LED, taśmy LED, urządzenia do oświe-
tlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], 
urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe LED, 
zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, elek-
tryczne żarówki fluorescencyjne, żarówki do kierunkowska-
zów w pojazdach, miniaturowe żarówki oświetleniowe, po-
jazdy (żarówki do kierunkowskazów w -), żarówki do desek 
rozdzielczych, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
żarówki do lamp wyładowczych, żarówki do latarek, żarówki 
do przyrządów optycznych, żarówki do reflektorów przed-
nich, żarówki fluorescencyjne, żarówki halogenowe, żarów-
ki i akcesoria do nich, żarówki kierunkowskazów, żarówki 
lamp tylnych, żarówki oświetleniowe, lampy halogenowe, 
halogenowe oprawy oświetleniowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne lampy wyładowcze do celów oświe-
tleniowych, ksenonowe lampy łukowe, lampy awaryjne, 
lampy do kierunkowskazów do pojazdów silnikowych, lam-
py elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, 
lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy kie-
runkowskazów do samochodów, lampy kierunkowe do ro-
werów, lampy motocyklowe, lampy z diodami emitującymi 
światło do samochodów, testowe lampy samochodowe.

(210) 547071 (220) 2022 09 12
(731) IMPERIUM PANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lifting Afrodyty
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne.

(210) 547075 (220) 2022 09 12
(731) ĆWIEK MICHAŁ MOCNO STUDIO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mocno
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, 35 Projektowanie broszur reklamo-
wych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych.

(210) 547087 (220) 2022 09 12
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3

(531) 26.04.03, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Dywaniki samo-
chodowe oraz części i akcesoria do pojazdów.

(210) 547089 (220) 2022 09 12
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4

(531) 26.04.03, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Dywaniki samo-
chodowe oraz części i akcesoria do pojazdów.

(210) 547091 (220) 2022 09 12
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 6

(531) 26.04.03, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Dywaniki samo-
chodowe oraz części i akcesoria do pojazdów.

(210) 547094 (220) 2022 09 12
(731) MALISZEWSKI KRZYSZTOF MALCOM, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5

(531) 26.04.03, 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Dywaniki samo-
chodowe oraz części i akcesoria do pojazdów.

(210) 547125 (220) 2022 09 13
(731) ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Starczanowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTRA Kawy Swiata SINGLE ORIGIN

(531) 26.04.11, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 Kawa naturalna, ekstrakty kawy, modyfika-
cja kawy naturalnej, namiastki kawy, 35 Usługi w zakresie 
sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, towarów takich jak: 
kawa, kawa naturalna, modyfikacje kawy naturalnej, namiast-
ki kawy, Wyroby porcelanowe, ceramiczne i szklane oraz 
artykuły użytku domowego, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, towarów takich jak: kawa, kawa naturalna, modyfi-
kacje kawy naturalnej, namiastki kawy, Wyroby porcelanowe, 
ceramiczne i szklane oraz artykuły użytku domowego oraz 
sprzedaż detaliczna towarów wskazanych w wykazie prowa-
dzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

(210) 547129 (220) 2022 09 13
(731) KACZMARCZYK RADOSŁAW, Kaszewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TopInstruktor

(531) 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie szkoleniowe, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
dla nauki, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Oprogra-
mowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
[programy], Oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie infor-
macji za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie mar-
ketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramo-
wanie użytkowe, Platformy oprogramowania do współpracy 
[oprogramowanie], Interaktywne systemy komputerowe, 
16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowa-
ne materiały dydaktyczne, Publikacje edukacyjne, Drukowa-
ne materiały piśmienne, 41 Nauka jazdy, Nauka jazdy na mo-
tocyklu, Nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, 
Usługi szkół jazdy, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące 
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wszelkich pojazdów, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
jazdy samochodem, Szkolenie kierowców, Usługi szkolenio-
we dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, Za-
awansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samo-
chodów, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, 
Szkolenia kierowców samochodów, Nauczanie i szkolenia, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane 
szkolenia, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczą-
cych edukacji, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, 
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie programów 
szkoleniowych, Informacje i wiadomości online w dziedzi-
nie szkoleń zawodowych, Publikacja gazet elektronicznych 
online, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi z zakre-
su bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia 
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szko-
leń online, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi 
doradcze związane z oprogramowaniem używanym w ob-
szarze handlu elektronicznego, Programowanie oprogramo-
wania do platform internetowych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobra-
nia dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 547133 (220) 2022 09 13
(731) SOBOŃ KLAUDIA, Zawada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERSEO

(531) 18.05.10, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz-
nego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 

stron internetowych, Kampanie marketingowe, Marketing 
internetowy, Marketing opierający się na współpracy z in-
fluencerem [Influencer marketing], Marketing towarów 
i usług na rzecz innych, Opracowanie koncepcji marketin-
gowych, Pomoc w zakresie marketingu, Planowanie strate-
gii marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Reklama i marketing, Usługi agencji 
marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi marketingo-
we, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie marketin-
gu internetowego, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Administrowanie dotyczące 
marketingu, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marke-
tingowych na rzecz innych, Opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, Pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Po-
moc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w zakresie reklamy, Promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem reklam na stronach internetowych, Przygotowywa-
nie reklam dla osób trzecich, Publikacja treści reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama na billboar-
dach elektronicznych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
biznesowych stron internetowych, Reklamy online, Skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, Rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój planu 
marketingowego, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Udostępnianie online przewodników reklamo-
wych zawierających towary i usługi osób trzecich prowa-
dzących handel online w Internecie, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpo-
znawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe, w tym 
reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie 
pozycjonowania marki, Usługi w zakresie marketingu baz 
danych, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowa-
nia marketingowego, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi zarządzania 
społecznością online, Usługi współpracy z blogerami, Wy-
dawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie 
reklam dla osób trzecich.

(210) 547146 (220) 2022 09 14
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) Alpinus Medica medical dry wipes
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
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ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały i prepa-
raty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprze-
tworzone, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, 
Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, 3 Preparaty do czyszczenia i odświe-
żania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Środki toaletowe, Preparaty toaleto-
we, Wosk krawiecki i szewski, 5 Preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i ar-
tykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higie-
niczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 547163 (220) 2022 09 14
(731) GRĄDZKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE, Czarna Białostocka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DO KUCHNI NA WAGĘ www.dokuchninawage.pl

(531) 26.04.04, 26.04.16, 17.03.01, 17.03.02, 27.05.01, 29.01.13, 
24.17.02

(510), (511) 30 Przyprawy, Przetworzone nasiona konopi 
[przyprawy].

(210) 547166 (220) 2022 09 14
(731) KAMAN ORIGINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KAMAN
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, 
Odzież treningowa, Odzież codzienna, Odzież sportowa, 
Odzież damska, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki spor-
towe z krótkimi rękawami, Czapki sportowe, Czapki z dasz-
kiem, Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy, Skarpetki spor-
towe, Skarpety sportowe, Kurtki sportowe, Koszule sportowe, 
Spodnie sportowe, Szorty sportowe, Stroje sportowe, Bluzy 
sportowe, Komplety sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi 
menedżerskie dla sportowców, Zarządzanie biznesowe klu-
bami sportowymi, Promowanie zawodów i wydarzeń spor-
towych, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych spor-
towców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 

sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami sportowymi, Promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarze-
nia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia 
towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Za-
rządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Promocja to-
warów i usług poprzez sponsorowanie, 41 Usługi sportowe, 
Usługi sportowe i kulturalne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Zajęcia spor-
towe i kulturalne, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez 
sportowych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Orga-
nizacja turniejów sportowych, Administrowanie [organizacja] 
zawodami, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja 
imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie 
zawodów sportowych, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Szkolenie sportowe, Szkolenia sporto-
we, Obozy sportowe, Edukacja sportowa, Przeprowadzanie 
imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przy-
gotowywanie imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie konkursów 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Prowa-
dzenie zawodów sportowych, Szkolenia zawodników sporto-
wych, Usługi klubów sportowych, Organizowanie turniejów 
sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie szkoleń 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
Informacje na temat sportu, Nauka w zakresie sportu, Infor-
macje dotyczące edukacji sportowej, Sędziowanie na impre-
zach sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sporto-
wych, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, Udzielanie informacji związanych ze spor-
tem, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Udostępnia-
nie aktualności związanymi ze sportem, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie edukacji sportowej, 
Usługi w zakresie informacji sportowej, Organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami spor-
towymi, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Prowadzenie 
imprez sportowych na żywo, Organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, Usługi rozrywkowe w po-
staci wydarzeń sportowych, Udzielanie informacji związanych 
z wydarzeniami sportowymi, Organizowanie, przygotowy-
wanie i prowadzenie zawodów sportowych, Udostępnianie 
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych.

(210) 547177 (220) 2022 09 14
(731) GRAPH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAPH
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(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Drewno opałowe, Drewno stosowane jako 
materiał opałowy, Podpałki [drewno na rozpałkę], Podpałka 
w płynie do węgla drzewnego, Hubka [podpałka], Podpałki, 
Podpałki do grilla, Podpałki drewniane do zapalania, Podpał-
ki papierowe do zapalania, Podpałki stałe, Węgiel drzewny 
do grillowania, Węgiel drzewny [paliwo], 6 Drobne wyroby 
metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 
19 Asfalt, Emulsje bitumiczne, Mieszanki asfaltowe do wy-
pełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], 
Mieszanki bitumiczne, Mieszanki do łatania na bazie smo-
ły, Mieszanki na bazie bituminu, Pak, Pak i bitumin, Smoła, 
Smoła drzewna, Smoła uzyskana z benzyny, Smoła węglo-
wa, Balsa, Belka drewniana przycięta do połowy grubości, 
Belki drewniane przycięte do połowy grubości, Częściowo 
obrobione drewno, Drewniane listwy profilowe, Drewnia-
ne profile, Drewno, Drewno częściowo obrobione, Drewno 
do majsterkowania, Drewno na profile, Drewno obrobione, 
Drewno po obróbce, Drewno półobrobione, Drewno profi-
lowane, Drewno rąbane, Drewno zakonserwowane [drew-
no niebutwiejące], Korek aglomerowany do budownictwa, 
Korek [sprasowany], Kształtka drewniana, Obramowania 
drewniane, Półprzetworzone drzewo sandałowe, Profile 
drewniane, Sztuczne drewno, Tarcica, Tarcica nieobrzynana, 
Ukształtowane drewno, Aglomerowane materiały kamienne, 
Piasek do akwariów, Żwir do akwariów, Alabaster, Alabastro-
we szkło, Amfibol do stosowania jako materiał budowlany, 
Andezyt, Balast [gruz], Beton, Bloki skalne, Bloki wykonane 
z kamienia naturalnego, Bruk, Brukowce, Garncarska glina, 
Glina, Glina ceglarska, Glina ognioodporna, Granit, Gruby 
żwir, Kalcyt, Kamień, Kamień garncarski, Kamień naturalny, 
Kamień syntetyczny, Kamienie, Kamienie akwariowe dekora-
cyjne, Kamienie brukowe, Kostka brukowa, Kreda [surowiec], 
Kryształ górski, Kryształ górski do stosowania jako materiał 
budowlany, Liparyt [ryolit], Łupek, Dachówka łupkowa, Pro-
szek łupkowy, Margiel wapienny, Marmur, Obrobiony kamień 
naturalny, Odłamki kamienia, Glina ogniotrwała, Ogniotrwałe 
masy ceramiczne, Otoczaki, Piasek, Piasek, z wyjątkiem pia-
sku formierskiego, Piaskowiec, Płytki z kamienia naturalnego, 
Płyty chodnikowe, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Płyty 
łupkowe, Płyty z naturalnego kamienia, Popiół wulkaniczny, 
Porfir [kamień], Powierzchnie z piasku do użytku na arenach 
jeździeckich, Pumeks hutniczy, Pył gliniany, Riolit, Serpentyn 
do stosowania jako materiał budowlany, Skała kruszona, Ska-
ła krzemionkowa, Skaleń [szpat polny], Srebrny piasek, Środki 
wiążące do wyrobu kamieni, Sztuczny kamień, Tłuczeń, Tuf 
do stosowania jako materiał budowlany, Tuf wapienny, Wa-
pień, Wapień w postaci granulowanej, Wapień w postaci 
proszku, Wapno, Wapno nawozowe, Wapno nie do użytku 
w rolnictwie, Żwir, Żwir kamienny, Smoła, pak, bitumy i asfalt, 
Osłony pancerne, niemetalowe, Opancerzenie z płyt, nieme-
talowe, Masy szpachlowe, Grys, Gotowe kamienie brukowe, 
29 Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Jadalny olej 
rzepakowy, Koncentrat masła, Łój spożywczy, Łój wołowy 
[jadalny], Masła solone, Masło do użytku w gotowaniu, Mie-
szanka olejów [do celów spożywczych], Olej rzepakowy ja-
dalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej seza-
mowy, Olej kukurydziany, Olej kukurydziany spożywczy, Olej 
maślany, Olej palmowy jadalny, Olej kokosowy, Olej i tłuszcz 
kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny [do celów 
spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej 

z orzecha palmowego do żywności, Olej z orzechów, Olej 
z orzechów ziemnych, Olej z otrąb ryżowych do celów spo-
żywczych, Olej z pachnotki do celów kulinarnych, Olej z pe-
stek dyni do celów spożywczych, Olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, Olej z siemienia lnianego [jadalny], 
Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje jadalne do polewa-
nia artykułów spożywczych, Oleje jadalne do użytku w go-
towaniu artykułów spożywczych, Oleje jadalne z ryb [inne 
niż tran], Oleje mieszane do żywności, Oleje roślinne do ce-
lów spożywczych, Oleje sałatkowe, Oleje smakowe, Oleje 
spożywcze, Oleje utwardzane [uwodorniony olej do celów 
spożywczych], Oleje utwardzone do celów spożywczych, 
Oleje uwodornione do celów spożywczych, Oleje z przypra-
wami, Oleje zwierzęce do celów spożywczych, Oliwa z oli-
wek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwy na bazie 
trufli, Organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, Pasty 
do kromek zawierające tłuszcz, Spożywczy olej kokosowy, 
Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, 
Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Tłuszcz piekarski, 
Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze roślinne 
do gotowania, Wyroby z masła, Zmieszane oleje roślinne 
do celów kulinarnych, Oleje i tłuszcze, Ryby konserwowane, 
Pomidory konserwowane, Papryka konserwowana, Owoce 
morza konserwowane, Owoce konserwowane w słoikach, 
Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce 
konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane, Orzechy 
konserwowane, Oliwki konserwowane, Mincemeat [owoce 
konserwowane], Mięso konserwowane, Kukurydza słodka 
[konserwowana], Konserwowany korzeń dzwonka [Doraji], 
Konserwowane warzywa, Konserwowane ryby, Konserwo-
wane produkty rybne w słoikach, Soczewica konserwowana, 
Trufle konserwowane, Truskawki konserwowane, Tuńczyk 
[konserwowany], Warzywa konserwowane, Warzywa kon-
serwowane [w oleju], Wieprzowina konserwowa, Wieprzowi-
na konserwowana, 30 Majonez, Majonez wegański, Majonez 
z piklami, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Imitacja 
majonezu, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczu-
pu, Sosy na bazie majonezu, Mąka, Mąka do pieczenia, Cu-
kier, Cukier biały, Cukier puder, Cukier surowy, Cukier w kost-
kach, 32 Woda klonowa, Woda gazowana wzbogacona wi-
taminami [napoje], Woda brzozowa, Woda, Tonik zawierający 
chininę, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje zawie-
rające witaminy, Napoje węglowodanowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierają-
ce kofeinę, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe o sma-
ku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje 
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezal-
koholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje bezal-
koholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje 
na bazie miodu, Toniki [napoje nielecznicze], Soki gazowane, 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje na bazie 
coli, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napój im-
birowy, Napój gazowany o smaku waniliowym, Lemoniada, 
Korzenne piwa, Gazowany napój cytrynowy (o lekko gorz-
kim smaku), Cola, Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, 
Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe na-
poje gazowane aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe na-
poje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje ga-
zowane, Gazowane soki owocowe, Koncentraty soków owo-
cowych, Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe, Napoje 
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owocowe i soki owocowe, Napoje owocowe niealkoholowe, 
Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem 
wody i cukru, Napoje składające się z mieszanki soków owo-
cowych i warzywnych, Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Napoje warzywne, Organiczny sok owocowy, 
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Sok pomidorowy [na-
pój], Skoncentrowane soki owocowe, Skondensowany sok 
z wędzonych śliwek, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, 
Warzywne napoje typu smoothie.

(210) 547181 (220) 2022 09 14
(731) PROWORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTAL PROFESSIONAL

(531) 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13, 26.04.05
(510), (511) 3 Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
Brokat do paznokci, Emalia do paznokci, Emalie do paznokci, 
Emulsje do wzmacniania paznokci, Kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mo-
cowania sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania 
sztucznych paznokci, Kleje do sztucznych rzęs, włosów 
i paznokci, Kosmetyki do paznokci, Krem do skórek wokół 
paznokci, Kremy do paznokci, Lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci 
w pisaku, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Materia-
ły na powłoki do paznokci u rąk, Naklejane ozdoby do pa-
znokci, Odżywki do paznokci, Odżywki do skórek wokół 
paznokci, Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
Olejek do skórek wokół paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji 
paznokci, Paznokci (Lakiery do -), Paznokci (Preparaty do po-
lerowania -), Podkłady do lakierów do paznokci, Podkłady 
do paznokci [kosmetyki], Powłoki do nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty 
kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na pa-
znokciach, Proszek do polerowania paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszki do nadawania 
kształtu sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, 
Środki do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania 
skórek wokół paznokci, Środki zmiękczające skórki przy pa-
znokciach, Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do ce-
lów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne 
paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Utwardzacze 
do paznokci, Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci, Zmy-
wacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci 
w sztyfcie, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki].

(210) 547191 (220) 2022 09 15
(731) SEVEREX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Figgerits
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 41 Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe, Usługi w zakresie gier świadczone online z sieci 
komputerowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego.

(210) 547194 (220) 2022 09 14
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. men

(531) 24.17.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.15, 29.01.12

(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547199 (220) 2022 09 15
(731) SHIVAGO THAI BALI SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Shivago
(510), (511) 3 Olejki do masażu, Woski do masażu, Nie-
lecznicze preparaty do masażu, Olejki do masażu ciała, 
Olejki do masażu twarzy, Świece do masażu do celów ko-
smetycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, Olejki eteryczne do pielęgnacji 
skóry, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, Balsamy do celów kosmetycznych, Błoto kosme-
tyczne do ciała, Maseczki do skóry [kosmetyki], 44 Usługi spa, 
Usługi spa medycznych, Usługi kosmetyczne w zakresie pie-
lęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi łaźni, Usługi w zakresie pielę-
gnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi za-
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Masaże, Masaż i masaż terapeutyczny 
shiatsu, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż sportowy, Masaż 
tajski, Masaż tkanek głębokich, Tradycyjny masaż japoński, 
Usługi masażu stóp, Informacje dotyczące masażu, Usługi 
konsultacji związane z masażami, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody.
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(210) 547202 (220) 2022 09 15
(731) FORMAŃSKA-ŚWIERCZEK WIESŁAWA ASEKO 

UBEZPIECZENIA, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) Aseko ubezpieczenia
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Agencje ubezpie-
czeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Do-
radztwo ubezpieczeniowe.

(210) 547203 (220) 2022 09 15
(731) FORMAŃSKA-ŚWIERCZEK WIESŁAWA ASEKO 

UBEZPIECZENIA, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) Aseko
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Agencje ubezpie-
czeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Do-
radztwo ubezpieczeniowe.

(210) 547210 (220) 2022 09 15
(731) COLLEGE OF ENGLISH SZKOŁA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO U METODYSTÓW SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLLEGE OF ENGLISH U METODYSTÓW

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.21, 20.07.01, 01.15.05, 26.05.06
(510), (511) 41 Nauczanie języka angielskiego.

(210) 547211 (220) 2022 09 15
(731) CZESZEJKO-SOCHACKI WIKTOR KANCELARIA 

PRAWNICZA DR WIKTOR CZESZEJKO-SOCHACKI 
RADCA PRAWNY, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lexalert.pl masz prawo wiedzieć

(531) 26.01.04, 26.04.02, 26.04.09, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 9 E-booki, 38 Komunikacja za pośrednictwem 
blogów online, 41 Publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online.

(210) 547213 (220) 2022 09 15
(731) DATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spichlerz Zdrowia

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje smakowe, Ole-
je spożywcze, Pasty na bazie orzechów, Pasty przyrządzone 
z orzechów, Orzechy jadalne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatami.

(210) 547216 (220) 2022 09 15
(731) WITEK SZYMON MEBWIT, Trzcinica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBWIT

(531) 26.04.02, 26.04.22, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.13, 12.01.09

(510), (511) 20 Meble tapicerowane, Łóżka, Narożniki [me-
ble], Szafy [meble], Meble, Meble do salonu, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, Meble sypialne, Me-
ble wypoczynkowe, Sofy, Kanapy.

(210) 547239 (220) 2022 09 16
(731) PUSTELNIK KAMIL DEVIATE STUDIO, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) DEVIATE STUDIO
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 547242 (220) 2022 09 16
(731) PAZERA PRZEMYSŁAW MSF CONSULTING, 

Sulmierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSF MentalSpecialForces.pl
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 
02.09.25

(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały eduka-
cyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Publikacje eduka-
cyjne, Drukowane materiały piśmienne, 25 Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Kombinezony, Koszu-
le, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, 
Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski 
na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież 
sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bez-
rękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body 
[odzież], Chusty, szale na głowę, Golfy, Kamizelki, Kominiarki, 
Kostiumy, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Płaszcze, Polary, 
Poszetki, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Swetry, Szaliki, Szelki, Szorty [odzież], 
T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długi-
mi rękawami, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], 
Bielizna dla mężczyzn, Płaszcze mundurowe [zimowe], Mun-
dury, 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Analiza trendów marketingo-
wych, Analiza w zakresie marketingu, Analiza zarządzania 
w biznesie, Analizy w zakresie marketingu, Zarządzanie za-
sobami ludzkimi, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Naucza-
nie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii 
informacyjnej, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Edukacyjne usługi doradcze, Kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowa-
nia strategicznego związanego z reklamą, promocją, marke-
tingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z obsługą 
klienta, Nauczanie dotyczące zarządzania, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organi-
zacja seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
dzinie edukacji, Organizowanie programów szkoleniowych, 
Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawo-
dowych, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Udostęp-
nianie publikacji online [nie do pobrania], Udzielanie infor-
macji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu, Usługi z zakresu bibliotek 
online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicz-
nych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy 
za pośrednictwem sieci komputerowej online, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online.

(210) 547244 (220) 2022 09 15
(731) PENKOWSKI MICHAŁ SANAFORTA, Szemud
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) sanaforta for pet lovers

(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Witaminy dla 
zwierząt domowych:, Suplementy witaminowe dla zwierząt, 
Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Środki odstraszają-
ce dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Pieluchy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, Pasza 
lecznicza dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, 
Neutralizator zapachu zwierząt domowych, Preparaty nutra-
ceutyczne dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom dla zwie-
rząt, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Dodatki lecz-
nicze do pożywienia zwierząt, Mineralne suplementy diety 
dla zwierząt, Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, 
Suplementy diety dla zwierząt domowych, Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Pre-
paraty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Jednorazowe pieluchy 
dla zwierząt domowych, Produkty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz 
dla zwierząt, Lecznicze suplementy do żywności dla zwie-
rząt, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Chłonne pieluchy 
celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pieluchy pa-
pierowe dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, 
Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Jednorazowe 
maty treningowe dla zwierząt domowych, Preparaty dez-
odoryzujące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry u zwierząt, Dezodoranty, 
inne niż dla ludzi lub zwierząt, Kąpiele w płynie odkażającym 
dla zwierząt [preparaty], Preparaty farmaceutyczne na robaki 
u zwierząt domowych, Suplementy odżywcze do pasz dla 
zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe i mine-
ralne dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegają-
ce swędzeniu dla zwierząt domowych, Preparaty z mikro-
elementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty do zapobiegania 
przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Jednorazo-
we wkładki wchłaniające do wyściełania klatek zwierząt 
domowych, Dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, 
do celów medycznych, Ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domo-
wych w postaci mieszanki napojów w proszku, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów, Suplementy diety dla zwierząt, Witaminy dla zwie-
rząt domowych, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Pre-
paraty farmaceutyczne dla zwierząt, Środki odstraszające dla 
zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Pieluchy 
dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Białkowe suplementy 
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dla zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, Pasza lecznicza 
dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Neutrali-
zator zapachu zwierząt domowych, Preparaty nutraceutycz-
ne dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Środki 
wabiące dla zwierząt domowych, Dodatki lecznicze do po-
żywienia zwierząt, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Suplementy 
diety dla zwierząt domowych, Środki do mycia zwierząt [in-
sektycydy], Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Preparaty prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Środki odstrasza-
jące owady dla zwierząt, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt 
domowych, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry 
zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Su-
plementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), Lecznicze 
suplementy do pasz dla zwierząt, Preparaty z pierwiastka-
mi śladowymi dla zwierząt, Chłonne pieluchy celulozowe 
dla zwierząt domowych, Chłonne pieluchy papierowe dla 
zwierząt domowych, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, Preparaty 
lecznicze do skóry dla zwierząt, Jednorazowe maty trenin-
gowe dla zwierząt domowych, Preparaty dezodoryzujące 
do kuwet zwierząt domowych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry u zwierząt, Dezodoranty, inne niż dla lu-
dzi lub zwierząt, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt 
[preparaty], Preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt 
domowych, Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt 
gospodarskich, Suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędze-
niu dla zwierząt domowych, Preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi i zwierząt, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu 
lub gryzieniu u zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt do-
mowych w postaci przekąsek, Jednorazowe wkładki wchła-
niające do wyściełania klatek zwierząt domowych, Dodatki 
odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, 
Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mie-
szanki napojów w proszku, Preparaty farmaceutyczne dla 
zwierząt, Dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze do żywno-
ści dla zwierząt, do celów medycznych, Karma dla zwierząt 
domowych, Pokarm dla zwierząt domowych, Jadalne sma-
kołyki dla zwierząt, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja marketin-
gowa, Informacja handlowa.

(210) 547249 (220) 2022 09 16
(731) KALIŃSKI & LEWANDOWSKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clever Investment Let’s be Clever

(531) 27.05.01, 29.01.12, 13.01.17
(510), (511) 35 Zarządzanie i doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza danych 
biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących ba-
dań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Analiza rynku, Audyt przedsiębiorstw, Audyt 

sprawozdań finansowych, Badania rynku i analizy bizneso-
we, Analizy kosztów i korzyści, Konsultacje w zakresie spra-
wozdań rynkowych, Opracowywanie sprawozdań i badań 
rynkowych, Przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, Sporządzanie sprawozdań fi-
nansowych, Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usłu-
gi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów 
biznesowych, Badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy 
dotyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Informacja o działalności 
gospodarczej i informacja handlowa, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Usług outsourcingu w dziedzinie anality-
ki biznesowej, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, Rachunkowość, księ-
gowość i audyt, Przygotowanie skomputeryzowanej ra-
chunkowości, Księgowość, Prowadzenie księgowości przed-
siębiorstwa, Fakturowanie, Doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie dotyczące pla-
nowania działalności gospodarczej, 36 Finansowe i inwesty-
cyjne usługi konsultacyjne, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, 
Wyceny i analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradz-
two finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Finansowe usługi doradcze i doty-
czące zarządzania, Usługi finansowe, Transakcje finansowe, 
Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nie-
ruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny 
nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Na-
bywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, Zarządzanie majątkiem, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w usługach finanso-
wych, Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nie-
ruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Wynajem 
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, 45 Licencjonowanie własności in-
telektualnej, Audyty zgodności z prawem, Usługi prawne.

(210) 547250 (220) 2022 09 16
(731) BURDIAK VITALII, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VVB GROUP CONSTRUCTION COMPANY
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(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi w zakresie wykopywania 
i wydobywania zasobów naturalnych, Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Wydobywanie surowców natural-
nych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-ka-
nalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Budowa zakładów przemy-
słowych, Ciesielstwo, Budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszą-
cych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja.

(210) 547251 (220) 2022 09 16
(731) KĘDZIERSKI IGOR BHR, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDLOVE Z MIŁOŚCI DO ŚWIEC candlove.pl

(531) 02.09.01, 01.15.05, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Aromaty 
[olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatycz-
ne olejki eteryczne, 4 Świeczki, Świeczki do podgrzewaczy, 
Znicze nagrobne, nieelektryczne, 21 Podstawki na świeczki, 
Podstawki pod świeczki, Pogrzewacze na świeczki, Dyfuzo-
ry do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż 
dyfuzory trzcinowe.

(210) 547257 (220) 2022 09 16
(731) CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE 

EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep pay

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowe-
go, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prze-
twarzanie opłat elektronicznych, Systemy elektronicznych 

terminali płatniczych, Oprogramowanie dla urządzeń 
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, Opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające integrację ter-
minali płatniczych z systemami kasowymi, Oprogramowa-
nie do obsługi przesyłek kurierskich, Kart flotowych, akcji 
rabatowych, lojalnościowych i promocji, Oprogramowa-
nie do obsługi doładowań do telefonów i rejestracji kart 
SIM, Oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatno-
ści za rachunki, Oprogramowanie do obsługi doładowań 
energetycznych, Oprogramowanie do obsługi kart przed-
płaconych, Czytniki, Elektroniczne terminale płatnicze, Ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, Przewodowe 
i bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, 
Mobilne aplikacje, Sprzęt przetwarzający dane i kompu-
tery do umożliwiania płatności online, Części i osprzęt 
do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 35 Ob-
sługa programów lojalnościowych dla klientów, Monito-
rowanie programów lojalnościowych dla klientów, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, Rejestracja użytkow-
ników kart SIM, Reklama usług finansowych, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Skompute-
ryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednic-
twem Internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające doko-
nywanie bezkontaktowych płatności mobilnych w punk-
tach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, Usługi finan-
sowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę gotówki, 
Usługi finansowe dotyczące kart flotowych, Elektroniczne 
transakcje pieniężne, Elektroniczne transakcje za pomocą 
kart kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płat-
niczych, Obsługa kart do transakcji płatniczych i przedpła-
conych, Udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośred-
nictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samo-
dzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach de-
talicznych, Transfer pieniądza elektronicznego, Emisja kart 
przedpłaconych, Finansowe usługi w zakresie przedpłaca-
nia, Usługi zwrotu kosztów za transakcje internetowe, Usłu-
gi w zakresie doładowania telefonów komórkowych, Usługi 
związane z dokonywaniem płatności on-line, Doradztwo 
finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych 
transakcji płatniczych, Rozliczanie i uzgadnianie transakcji 
finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, Usługi finansowe w zakresie umożliwiania 
transferu środków pieniężnych, Usługi informacyjne i do-
radcze w zakresie uprzednio wymienionych usług, 38 Tele-
foniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem przedpłaconych kart telefonicznych, Przesyłanie 
informacji dotyczących usług finansowych przez internet, 
Usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywa-
nia informacji finansowych, Udostępnianie urządzeń trans-
misyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących 
finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie kompute-
rowych baz danych dotyczących działalności finansowej, 
42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych 
i dla usług finansowych, Instalacje i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywa-
nie interfejsów programowania aplikacji, Usługi w zakresie 
pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących oprogramowania komputerowego.

(210) 547278 (220) 2022 09 17
(731) HOUSE OF MOTHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NEWGRANNY 100 G BIAŁKA 100 G BIAŁKA 
W OPAKOWANIU

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.01, 25.05.25
(510), (511) 29 Napoje z produktów mlecznych, Mleko, Mle-
ko o niskiej zawartości tłuszczu, Mleko o różnych smakach, 
Mleko odtłuszczone, Mleko organiczne, Mleko owsiane, Mle-
ko pełne, Mleko rekonstytuowane, Mleko skondensowane, 
Mleko w proszku, Mleko zagęszczone.

(210) 547284 (220) 2022 09 18
(731) GUTOWSKA RENATA RENE GROUP, Klaudyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Letapel

(531) 27.05.01, 27.01.25, 26.11.02, 26.11.25
(510), (511) 21 Szczotki do włosów.

(210) 547292 (220) 2022 09 19
(731) VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIZU HEMP ENERGY DRINK

(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające.

(210) 547296 (220) 2022 09 16
(731) NORINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klecza Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ENCAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Wypożyczanie samochodów, Rezerwacja 
wypożyczanych samochodów, Usługi wynajmu samocho-
dów, Wynajem samochodów elektrycznych, Usługi wynaj-
mu pojazdów samochodowych, Organizowanie wynajmu 
samochodów, Wynajem samochodów, Usługi w zakresie 
wypożyczania samochodów, Usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, Usługi rezerwacji w zakresie wy-
najmu samochodów, Usługi w zakresie wypożyczania po-
jazdów samochodowych, Udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, Usługi car-sharingu, 
Usługi holowania samochodów, Rezerwacja samochodów 
do wynajęcia, Udzielanie informacji o samochodach do wy-
najęcia za pośrednictwem Internetu, Wynajem pojazdów, 
Wynajem przyczep, Wynajem pojazdów pasażerskich, Wy-
najem pojazdów transportowych, Wynajem silnikowych po-
jazdów lądowych, Wynajem maszyn i urządzeń do załadun-
ku i rozładunku, Wynajem maszyn i urządzeń do pakowania 
lub zawijania.

(210) 547297 (220) 2022 09 19
(731) KOVALCHUK ANTONINA BIOWAY, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWINKLE

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 3 Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
Emalia do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsje do wzmac-
niania paznokci, Brokat do paznokci, Kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowa-
nia sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania sztucz-
nych paznokci, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 
Kosmetyki do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, 
Kremy do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosme-
tycznych, Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, 
Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Materiały na powłoki 
do paznokci u rąk, Naklejane ozdoby do paznokci, Odżywki 
do paznokci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejek do skórek wo-
kół paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Paznokci 
(Lakiery do -), Paznokci (Preparaty do polerowania -), Podkła-
dy do lakierów do paznokci, Podkłady do paznokci [kosme-
tyki], Preparaty do kuracji paznokci, Powłoki do nadawania 
kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do przy-
spieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszek do polerowania 
paznokci, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznok-
ciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki do usuwania paznok-
ci żelowych, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Sztuczne pa-
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znokcie do stóp, Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, 
Zmywacze do paznokci, Zmywacze do paznokci [kosme-
tyki], Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Zmywacze lakieru 
do paznokci [kosmetyki], 5 Olejki do stosowania w grzybi-
cy paznokci, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty 
do leczenia grzybicy paznokci, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci do celów medycznych, Przeciwgrzybicze prepara-
ty dermatologiczne do paznokci, 8 Cążki do obcinania pa-
znokci [narzędzia ręczne], Cążki do obcinania paznokci, Cążki 
do paznokci, Elektryczne obcinacze do paznokci, Elektryczne 
polerki do paznokci, Elektryczne urządzenia do polerowania 
paznokci, Elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, 
Nieelektryczne polerki do paznokci, Nożyczki do paznokci, 
Nożyczki do skórek wokół paznokcia, Obcinacze do paznok-
ci, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], 
Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci nieelektryczne, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Polerki do paznokci do manicure, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Polerki 
do paznokci nieelektryczne, Wymienne głowice obrotowe 
do elektronicznych pilników do paznokci, 10 Obcążki do pa-
znokci do użytku medycznego, 11 Lampy do paznokci, Urzą-
dzenia LED do suszenia paznokci, 16 Szablony do paznokci, 
21 Paznokci (Szczoteczki do -), Szczoteczki do paznokci, Tacki 
do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk.

(210) 547300 (220) 2022 09 19
(731) MARCZEWSKI MARCIN BOLEC.INFO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) bolec.info
(510), (511) 41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowania broszur, Publikowanie, Pu-
blikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicz-
nych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, Publikowanie książek, czasopism, Pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publi-
kowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Multimedialne wydania ga-
zet, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Wydawanie 
gazet, Programowanie serwisów informacyjnych do transmi-
sji przez Internet.

(210) 547306 (220) 2022 09 19
(731) KADŁUCZKA AGNIESZKA LILAC NATURAL 

COSMETICS, Wola Filipowska
(540) (znak słowny)
(540) Lilac Natural Cosmetics
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 

kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(210) 547327 (220) 2022 09 19
(731) KWIATKOWSKI ALEKSANDER ABRAXAS,  

Klebark Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK MONAKO KITCHEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 21 Papierowe foremki do pieczenia, Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki.

(210) 547330 (220) 2022 09 19
(731) MAŚLACH KATARZYNA SALON FIRAN MARKIZETA, 

Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) Livia
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej firan, 
zasłon, dodatków do zasłon i firan, rolet oraz tekstyliów do-
mowych w sklepach oraz za pośrednictwem Internetu.

(210) 547336 (220) 2022 09 20
(731) GAWIOR ALEKSANDRA VLASOM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VLASOM

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

(210) 547339 (220) 2018 12 18
(731) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, SE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROskin

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Higieniczne pieluchy (ręczniki), Majtki chłonne 
[sanitarne], Majtki higieniczne, Majtki higieniczne dla nietrzy-
mających moczu, Podpaski dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, 
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Serwetki [ręczniki] z paskiem dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, Majtki do mocowania do pod-
pasek [ręczniki], Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Chusteczki odkażające, Chusteczki nasączone płynami 
farmaceutycznymi, Maści do celów farmaceutycznych, Opa-
trunki do ran, Środki antyseptyczne do pielęgnacji ran.

(210) 547340 (220) 2022 09 20
(731) W. BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Buczyński
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Organizowanie konferencji, Organizowanie spotkań i kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Prowadzenie konferencji biz-
nesowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Wynajem waka-
cyjnych miejsc noclegowych, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, 
Ośrodki wypoczynkowe, Tymczasowe zakwaterowanie, Or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi baro-
we, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla go-
ści, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Organizo-
wanie posiłków w hotelach, Usługi rezerwacji hoteli świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Rezerwacja pokojów 
hotelowych dla podróżnych, Udostępnianie sal konferencyj-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Wy-
najmowanie sal na zebrania, Usługi cateringu zewnętrznego, 
44 Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji 
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Zdrowotne usłu-
gi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samo-
poczucia ciała i ducha, Usługi spa, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Aromaterapia, Usługi 
w zakresie hydroterapii, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi 
saun, Salony piękności.

(210) 547341 (220) 2022 09 20
(731) FLASH-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) FLASH-LOGISTIC
(510), (511) 39 Transport, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Transport 
(Usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Usługi wynajmu zwią-
zane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składo-
wanie towarów.

(210) 547343 (220) 2022 09 20
(731) FLASH-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flash-logistic

(531) 26.01.03, 26.01.16, 24.15.02, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Transport 
(Usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Usługi wynajmu zwią-
zane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składo-
wanie towarów.

(210) 547345 (220) 2022 09 20
(731) W. BUCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Park Hotel Buczyński
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hote-
lach, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Organizowanie konferencji, Organizowanie spo-
tkań i konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, 
Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Świadczenie usług przez hote-
le i motele, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych, Ośrodki wypoczynkowe, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Usługi barowe, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróż-
nych, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, Wynajmowanie sal na ze-
brania, Usługi cateringu zewnętrznego, 44 Usługi w zakre-
sie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Zdrowotne usługi odnowy bio-
logicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha, Usługi spa, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Salo-
ny fryzjerskie, Fryzjerstwo, Aromaterapia, Usługi w zakresie 
hydroterapii, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi saun, 
Salony piękności.

(210) 547351 (220) 2022 09 20
(731) WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY  

& PARTNERS SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) WP Law Marine
(510), (511) 41 Szkolenia z zakresu świadczenia usług praw-
nych, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Usługi edu-
kacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, 45 Usługi adwokackie, Usługi adwoka-
tów, Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, 
Dostarczanie informacji prawnych, Mediacja [usługi praw-
ne], Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profe-
sjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
Rozstrzyganie spraw spornych, Sporządzanie ekspertyz 
prawnych, Sporządzanie protokołów sądowych, Udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, Udzielanie informacji sądowych, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie in-
formacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi doradcze 
w zakresie prawa, Usługi prawne pro bono, Usługi praw-
ne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi arbitrażu, me-
diacji i rozstrzygania sporów.

(210) 547352 (220) 2022 09 20
(731) BIOTEC-SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEC SYSTEMY

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 7 Separatory wody [maszyny], Separatory para-
-olej [odolejacze pary], 11 Instalacje do oczyszczania ścieków, 
Aparatura i urządzenia do oczyszczania ścieków, Instalacje 
do przetwarzania ścieków, Bioreaktory do użytku w uzdat-
nianiu ścieków, Zespoły do oczyszczania ścieków, Reaktory 
biologiczne do klarowania ścieków przemysłowych, Urzą-
dzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, Filtry ścieków, 
Urządzenia do uzdatniania wody, Aparatura do uzdatniania 
wody, Instalacje do uzdatniania wody, Zespoły do oczysz-
czania wody, Instalacje do oczyszczania wody, Instalacje 
do zaopatrywania w wodę, Instalacje i urządzenia sanitar-
ne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 40 Obróbka 
ścieków, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Oczyszcza-
nie ścieków z procesów przemysłowych, Usługi uzdatniania 
wody i/lub ścieków, Doradztwo związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci, 42 Projektowanie techniczne w zakresie 
oczyszczalni ścieków oraz oczyszczania i uzdatniania wody, 
Projektowanie budynków przemysłowych dotyczących 
oczyszczalni ścieków oraz oczyszczania i uzdatniania wody, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemo-
wego dotyczącego oczyszczalni ścieków oraz oczyszczania 
i uzdatniania wody, Badania z zakresu analizowania ścieków, 
Ekspertyzy w zakresie gospodarowania ściekami, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska.

(210) 547353 (220) 2022 09 20
(731) BIOTEC-SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotec DESIGN

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń i in-
stalacji wodnych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje 
do przewodów wodociągowych, zawory do instalacji wo-
dociągowych, armatura regulacyjna do urządzeń oraz prze-
wodów wodnych, instalacje do oczyszczenia wód ścieko-
wych, urządzenia do ujęć wodnych, aparatura i urządzenia 
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania i dystrybu-
cji wody, instalacje wodociągowe, urządzenia do filtrowania 
wody, 37 Nadzór budowlany w zakresie budowy i podłączeń 
urządzeń dostarczających i rozprowadzających wodę oraz 
urządzeń odprowadzających ścieki, eksploatacja, konserwa-
cja i remonty sieci i urządzeń do poboru, uzdatniania i dys-
trybucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awa-
ryjnym miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usługi 
w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, modernizacja urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 40 Usługi w zakresie pozyskiwania wody 
surowej, jej uzdatniania dla potrzeb konsumpcyjnych oraz 
rozprowadzania przez sieć wodociągową, odbiór i obróbka 
ścieków oraz ich odprowadzanie systemem kanalizacji, nad-
zór i kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanali-
zacyjnych, 42 Usługi laboratoryjne dotyczące kontroli wody, 
badanie ścieków, analizy w zakresie jakości wody i ścieków, 
opracowywanie i określanie wytycznych oraz programo-
wanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę 
oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków, określanie 
technicznych warunków poboru i odprowadzania ścieków, 
uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej osób 
trzecich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, projekto-
wanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ekspertyzy w za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska.

(210) 547364 (220) 2022 09 20
(731) ARAZ ÖMER, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTRIMO

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe szyny dekoracyjne, Metalowe róże 
[dekoracje sufitowe], Dekoracyjne profile metalowe, De-
koracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, 
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35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi.

(210) 547388 (220) 2022 09 20
(731) HATAŁA JUSTYNA PRAWNIK W SPÓDNICY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWNIK W SPÓDNICY

(531) 09.03.05, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11
(510), (511) 45 Doradztwo prawne.

(210) 547389 (220) 2022 09 20
(731) RELENTLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Hikey
(510), (511) 7 Długopisy do druku 3D, 9 Słuchawki bezprze-
wodowe, ładowarki, kable USB, projektory wideo, projektory.

(210) 547390 (220) 2022 09 20
(731) RELENTLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEQUE
(510), (511) 10 Płytki do skrobania ciała do stosowania w te-
rapii gua sha, elektryczne pistolety do masażu, elektryczne 
przyrządy do masażu, przyrządy do masażu ręcznego, urzą-
dzenia do masażu ciała, urządzenia masujące do użytku oso-
bistego.

(210) 547391 (220) 2022 09 20
(731) RELENTLESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Pods Pro
(510), (511) 9 Słuchawki bezprzewodowe, ładowarki, kable 
USB.

(210) 547399 (220) 2022 09 21
(731) FRĄCZKOWSKA KINGA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) KINGA’S WAY
(510), (511) 9 Roboty edukacyjne, Urządzenia do nauczania, 
Przyrządy matematyczne, Publikacje elektroniczne, Nagra-
nia audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny 
elektroniczne do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Zesta-
wy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządze-
nia dydaktyczne i instruktażowe, Elektroniczne urządzenia 
i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Zestawy naukowe 
dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, 41 Usługi edukacyjne, Badania eduka-
cyjne, Usługi trenerskie, Przekazywanie know-how [szkole-

nia], Sprawdziany edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, kursy 
szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, edukacja online z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multi-
medialnych online, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, usługi nauki na odległość świadczone online, 
udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja 
webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących 
szkoleń, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja semi-
nariów, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja 
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], 42 Badania i analizy naukowe.

(210) 547402 (220) 2022 09 21
(731) OLSZEWSKA-ANTONIEWICZ PAULINA, Marki
(540) (znak słowny)
(540) CERAMIDO
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Pro-
dukty perfumeryjne, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmety-
ki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy 
[kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmety-
ki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako 
kosmetyki, 5 Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, 
Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety składają-
ce się z aminokwasów, Suplementy diety z pszenicy.

(210) 547410 (220) 2022 09 21
(731) TMRECOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Goldfish
(510), (511) 30 Przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, Chipsy kukurydziane, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chrupki kukurydziane, Chrupki 
ryżowe, Chrupki zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsia-
ne, Ciastka z prosa, Dania na bazie ryżu, Krakersy, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie 
zbóż, Precelki, Placki, Przekąski wieloziarniste, Przekąski skła-
dające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski seza-
mowe, Wafle ryżowe, Preparaty mączne do żywności, Batony 
zbożowe i energetyczne, Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze o niskiej za-
wartości węglowodanów, Czekolada, Muesli składające się 
głównie z preparatów zbożowych, Płatki zbożowe.
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(210) 547415 (220) 2022 09 21
(731) SPOTLIGHT AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.01.01
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Sprzęt do gier 
wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Akcesoria unoszące się na wo-
dzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do robienia dowcipów, 
Artykuły do zabawy dla dzieci, Bąki [zabawki], Balony do gry, 
Bandy na stoły bilardowe, Bańki mydlane [zabawki], Baseny 
do zabawy, Baseny kąpielowe [zabawki], Bibeloty (zabawki) 
na przyjęcia, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Akcesoria do pływania, 29 Batoniki na bazie orzechów 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców 
i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami 
posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony orga-
niczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na ba-
zie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy na ba-
zie warzyw, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy owo-
cowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, 30 Pizza, Świeża 
pizza, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki, Gofry, Czeko-
lada, Ciastka, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiają-
ce, Soki, 34 Przybory dla palaczy, Ciekłe roztwory nikotyny 
do stosowania w e-papierosach, Ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, Atomizery do papierosów elektronicznych, 
Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, do za-
stosowania w fajkach wodnych, Aromaty chemiczne w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, 35 Usługi public relations, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Udostęp-
nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesie-
niu do napojów, 41 Organizowanie konkursów, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [mi-
cro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizowanie zawodów, Organizowanie za-
wodów e-sportowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie 
imprez sportowych na żywo, Prowadzenie imprez w zakre-
sie sportów elektronicznych na żywo, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Usługi gier, 
Usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi gier online, Usługi gier online przez urządzenia mobilne, 
Usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, 
42 Tworzenie gier wideo i komputerowych, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 547458 (220) 2022 09 23
(731) MILDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILDAT

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 09.05.25, 27.05.01, 27.01.25, 
29.01.13

(510), (511) 12 Drony wojskowe, Pojazdy wojskowe, Woj-
skowe pojazdy transportowe, Wojskowy statek powietrzny, 
Pojazdy i środki transportu, 13 Broń i amunicja, Materiały 
i urządzenia wybuchowe inne niż broń, Elektryczne spłonki, 
Dynamit, Detonatory, zapalniki, Detonatory elektroniczne, 
Detonatory dymu, Detonatory, Detonacyjne wtyczki, Części 
składowe strzelb, Bawełna strzelnicza, Acetylo-nitrocelulo-
za, Artykuły pirotechniczne, Pojemniki, kabury, magazynki 
i naboje do broni i amunicji, Aerozole do osobistej obrony, 
Amortyzatory odrzutu, Amortyzatory odrzutu na stopki kol-
by, Amunicja, Amunicja do broni palnej, Amunicja do broni 
ręcznej, Amunicja do strzelb, Amunicja i pociski, Amunicja 
pirotechniczna, Amunicja średniego kalibru, 25 Obuwie woj-
skowe, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bro-
nią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej związane z akcesoriami do jednostek pływa-
jących, Usługi sprzedaży hurtowej związane z jednostkami 
pływającymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z bronią, 41 Szkolenia w bazach wojskowych.

(210) 547488 (220) 2022 09 23
(731) EC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EDOING
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Administrowanie przed-
siębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Analiza da-
nych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań 
rynku, Analiza informacji w zakresie działalności gospodar-
czej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynku, Analiza staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świado-
mości społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza trendów biz-
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nesowych, Analiza trendów marketingowych, Analiza w za-
kresie marketingu, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza 
zysków biznesowych, Analizowanie reakcji konsumentów, 
Analizy badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Anali-
zy danych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, 
Analizy gospodarcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy 
kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, Analizy staty-
styk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy 
w zakresie reklamy, Badania biznesowe, Badania dla celów 
działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, Badania 
dotyczące informacji na temat firm, Badania dotyczące infor-
macji biznesowych, Badania działalności gospodarczej i ba-
dania rynkowe, Badania ekonomiczne do celów działalności 
gospodarczej, Badania i analiza w dziedzinie manipulacji ryn-
kowych, Badania i analizy rynkowe, Badania i ankiety w za-
kresie działalności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie in-
formacji o działalności gospodarczej, Badania informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Badania konsumenckie, 
Badania opinii publicznej, Badania projektów dotyczących 
działalności gospodarczej, Badania rynkowe i analiza badań 
rynkowych, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania ryn-
ku i badania marketingowe, Badania statystyczne przedsię-
biorstw, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Ba-
dania w dziedzinie strategii marketingowych, Badania w za-
kresie biznesu, Badania w zakresie działalności gospodarczej 
i usługi doradcze, Badania w zakresie wizerunku korporacyj-
nego, Badania w zakresie wydajności działalności gospodar-
czej, Badania w zakresie zysków, Badanie działalności gospo-
darczej i rynku, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach han-
dlowych, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradz-
two w zakresie badań rynku, Dostarczanie danych dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji biz-
nesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostar-
czanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji staty-
stycznych dotyczących biznesu, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie zarządzania czasem, Ekonomiczne prognozy, 
Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, Groma-
dzenie informacji na temat analiz rynkowych, Gromadzenie 
informacji w zakresie badań rynkowych, Gromadzenie infor-
macji z badań rynkowych, Handlowe wyceny, Informacja 
handlowa, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], 
Informacja handlowa wspomagana komputerowo, Informa-
cja i badania w zakresie działalności gospodarczej, Informacja 
lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketin-
gu, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsię-
biorstw, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, 
Informacje na temat sprzedaży produktów, Interpretacja da-
nych dotyczących badań rynku, Kompilacja list adresowych 
dla przesyłek reklamowych, Konsultacje w zakresie oceny 
rynku, Konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, Ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, Ocena możliwości 
w zakresie działalności gospodarczej, Ocena statystyczna da-
nych marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingo-
wych, Opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, 
Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Opracowywanie 
statystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji 
handlowych, Pisanie opracowań dotyczących badań w za-
kresie działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Porównywanie 
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w or-
ganizacji działalności gospodarczej), Porównywanie usług fi-
nansowych online, Poszukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie 

i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych doty-
czących handlu i działalności gospodarczej, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Prognozy ekono-
miczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Prognozy rynkowe, Prowa-
dzenie badań marketingowych, Prowadzenie badań w za-
kresie wewnętrznej komunikacji firmy, Przeprowadzanie an-
kiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Przepro-
wadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, Przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności 
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań w zakre-
sie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie rozmów dla 
celów badań rynkowych, Przetwarzanie wyników badań do-
tyczących działalności gospodarczej, Przygotowywanie ba-
dań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Przygotowy-
wanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i han-
dlowych, Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, 
Raporty i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Skomputeryzowa-
ne badania rynkowe, Skomputeryzowane badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakre-
su działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie badań rynkowych, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
Sondowanie rynku, Sporządzanie ankiet biznesowych, Spo-
rządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie raportów 
gospodarczych, Sporządzanie raportów handlowych, Staty-
styczne badania biznesowe, Statystyczne badania rynkowe, 
Strategiczna analiza biznesowa, Udostępnianie analiz sprze-
daży, Udostępnianie danych statystycznych z badań rynko-
wych, Udostępnianie informacji na temat działalności go-
spodarczej, Udostępnianie informacji dotyczących handlu, 
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych 
lub innych form przekazu danych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Udostępnianie informacji biznesowych dla przed-
siębiorstw, Udostępnianie informacji biznesowych w dzie-
dzinie mediów społecznościowych, Udostępnianie informa-
cji handlowych, Udostępnianie informacji dotyczących han-
dlu zagranicznego, Udostępnianie informacji na temat han-
dlu zagranicznego, Udostępnianie katalogów informacji biz-
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlo-
wych, Udostępnianie skomputeryzowanych informacji zwią-
zanych z dokumentacją gospodarczą, Udzielanie informacji 
dotyczących badań rynkowych, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji doty-
czących działalności gospodarczej za pośrednictwem termi-
nali komputerowych, Udzielanie informacji handlowych, 
Udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością go-
spodarczą, Udzielanie statystycznych informacji o działalno-
ści gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, 
Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi 
agencji informacji handlowej, Usługi agencji informacyjnej 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi badań i analiz 
rynkowych, Usługi badań rynku dla wydawców, Usługi ba-
dań rynku dotyczące mediów nadawczych, Usługi doradcze 
dotyczące badań rynku, Usługi doradcze w zakresie analizy 
biznesowej, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji 
i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi gro-
madzenia danych z badań rynku, Usługi informacji bizneso-
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wej, Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi 
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, Usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej udostępniane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w za-
kresie rynku konsumentów, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi 
komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Usługi oceny rynku, Usługi planowania 
w celu badań marketingowych, Usługi porównywania roz-
wiązań w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analiz 
dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
analiz rynkowych, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towa-
rów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności 
towarów, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi 
w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi w zakresie badań 
rynku dotyczące mediów nadawczych, Usługi w zakresie ba-
dań rynku dla wydawców, Usługi w zakresie badań w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie Business 
Intelligence [analityki biznesowej], Usługi w zakresie groma-
dzenia danych z badań rynku, Usługi w zakresie informacji 
rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, Usługi w za-
kresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, 
Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie in-
formacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie oceny kosztów, Usługi w zakresie oceny 
podmiotów gospodarczych, Usługi w zakresie oceny rynku, 
Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych doty-
czących lojalności klientów, Usługi w zakresie przeprowadza-
nia badań rynkowych dotyczących nawyków związanych 
z korzystaniem z internetu, Usługi w zakresie sprawozdań 
rynkowych, Usługi w zakresie statystycznych informacji biz-
nesowych, Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawoz-
dań do celów biznesowych, Usługi w zakresie udostępniania 
informacji dotyczących handlu zagranicznego, Usługi w za-
kresie wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie wywiadu konkuren-
cyjnego, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w od-
niesieniu do działalności gospodarczej, Wywiady dla badań 
jakościowych rynku, Wywiady dotyczące badań jakościo-
wych rynku, Zbieranie i analizy informacji i danych związa-
nych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w za-
kresie prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsiębior-
stwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące fi-
nansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w dziedzinie 
transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie do-
starczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biz-
nesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo dla 
kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące kor-
poracyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyj-
nej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organi-
zowania działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsię-
biorstwie, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Doradztwo w sprawach działalności gospodar-

czej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem 
danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
wej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Do-
radztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem han-
dlowym, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technolo-
gii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyj-
nych, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i or-
ganizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zarządzaniu biz-
nesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarzą-
dzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania -), Działalność gospodarcza (Do-
radztwo w zakresie zarządzania -), Działalność gospodarcza 
(Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Konsultacje doty-
czące przygotowania gospodarczych danych statystycz-
nych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 
Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk bizneso-
wych, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje 
w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla 
firm, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Konsul-
tacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i eko-
nomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowa-
nia działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i programów sprzedaży, Konsultacje w zakresie 
zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej 
i przywódców, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biz-
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nesu, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w związku z planowaniem biznesowym, Porady i informacje 
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Porady, pytania 
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji 
w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działają-
cych na zasadach franchisingu, Porady w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Świadczenie usług zarządzania działalnością go-
spodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, 
Udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodar-
czą w sektorze publicznym, Usługi doradcze dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze odnoszące się 
do zamawiania materiałów piśmiennych, Usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie 
planowania handlowego, Usługi doradcze w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usługi do-
radcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi doradcze 
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osią-
gnięciami firm, Usługi doradcze w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, 
Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębior-
stwem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi do-
radztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania 
transakcji handlowych, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące administrowania technologią 
informacyjną, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizne-
sowego za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa 
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, 
Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wy-
chodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dzie-
dzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania 
biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi konsultingowe 
związane z zarządzaniem, Usługi w zakresie ekspertyzy doty-
czącej działalności gospodarczej, Usługi w zakresie konsulta-
cji dotyczącej handlu zagranicznego, Usługi zarządzania 

i doradcze w działalności gospodarczej, Wsparcie i doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsię-
biorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi do-
radcze w -), Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradz-
two w zakresie -), Zarządzanie i doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Kontrola stanu zapasów w oparciu 
o bazy danych, Kontrola zapasów magazynowych, Monito-
rowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Opracowy-
wanie biznesowych danych statystycznych, Opracowywa-
nie informacji handlowych, Opracowywanie informacji o fir-
mie, Opracowywanie informacji gospodarczych, Opracowy-
wanie informatorów gospodarczych, Opracowywanie infor-
matorów handlowych, Opracowywanie statystyk bizneso-
wych, Opracowywanie statystyk gospodarczych, Opraco-
wywanie statystyk handlowych, Statystyczne zestawienia, 
Tworzenie list potencjalnych klientów, Przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, Administrowanie testo-
waniem kompetencji zawodowych, Badania rynkowe pro-
wadzone przez telefon, Badania rynkowe za pośrednictwem 
telefonu, Obróbka tekstów, Przygotowywanie prezentacji 
w celach handlowych, Przygotowywanie prezentacji do ce-
lów działalności gospodarczej, Dobór personelu [dla osób 
trzecich], Dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne w zakre-
sie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach zarzą-
dzania personelem, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy 
i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk po-
przez ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Do-
radztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 
Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo zawo-
dowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradz-
two związane z wyborem kadry kierowniczej, Dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Informacje 
dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edu-
kacyjne i szkoleniowe), Konsultacja dotycząca rekrutacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje dotyczące 
wyboru personelu, Konsultacje dotyczące zatrudnienia 
w dziedzinie usług finansowych, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie rekruta-
cji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Ocena 
potrzeb personelu, Opracowywanie CV dla osób trzecich, 
Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Personel (Do-
bór -) za pomocą metod psychotechnicznych, Planowanie 
wykorzystania personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji perso-
nelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu persone-
lem, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie 
personelu, Przeprowadzanie programów motywacyjnych 
dla pracowników, Przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie 
testów osobowości do celów rekrutacji, Przeprowadzanie te-
stów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przepro-
wadzanie testów psychometrycznych w celu doboru perso-
nelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętno-
ści potrzebnych w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [re-
krutacja personelu], Przydzielanie stanowisk dla pracowni-
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ków tymczasowych, Przydzielanie stanowisk pracy, Przygo-
towywanie CV na rzecz innych, Psychotechnika (Dobór per-
sonelu za pomocą metod -), Selekcja personelu, Spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich, Testowanie w celu okre-
ślenia kompetencji zawodowych, Tymczasowe wyznaczenie 
pracowników, Tymczasowy przydział personelu, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi dorad-
cze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie 
zatrudnienia, Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stano-
wisk, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi 
konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania persone-
lem, Usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące 
personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi 
konsultingowe związane z personelem, Usługi planowania 
kariery, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketin-
gu, Usługi rekrutacyjne, Usługi w zakresie obsadzania stano-
wisk kierowniczych, Usługi w zakresie przenoszenia pracow-
ników, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifika-
cyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w zakresie rekru-
tacji personelu, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania 
stanowisk pracy, Usługi w zakresie relokacji pracowników, 
Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierow-
niczej, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, 
Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi 
związane z personelem, Wsparcie dla pracowników w spra-
wach z zakresu działalności gospodarczej, Wybór kadr kierow-
niczych, Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie -), 
Zarządzanie personelem, Zarządzanie personelem zajmują-
cym się marketingiem, Zarządzanie personelem zajmującym 
się sprzedażą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Znajdowanie 
zatrudnienia dla personelu, Administracyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsulta-
cyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, 
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Informacje na temat metod sprzedaży, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działal-
nością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Opracowywanie strategii przedsię-
biorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja 
usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych 
usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja za-
rządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i pro-
wadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji 
osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie 
spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działal-
ności gospodarczej, Planowanie w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych 
w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Po-
moc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 
w zakresie reklamy, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-

stwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organi-
zowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw 
handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 
Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Po-
moc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw 
handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębior-
stwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządza-
niu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu na rzecz organiza-
cji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwem dla firm handlowych i przemysłowych, Pomoc w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach fran-
chisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związa-
na z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchi-
singu, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw 
handlowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi 
lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysło-
wego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biz-
nesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednicze-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Po-
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trze-
cich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób 
trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczą-
cych spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygoto-
wywanie opracowań projektów dotyczących tematyki dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie pomocy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji 
akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi dorad-
cze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi inspekcji i unowocześniania proce-
sów biznesowych, Usługi online z zakresu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie 
operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsour-
cingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi 
planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa bizne-
sowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnico-
wanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw 
handlowych, Usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, Usługi w zakresie badań dotyczących działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, 
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące orga-
nizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie in-
spekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązy-
wania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczy-
mi, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działal-
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ności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywko-
we, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzeda-
ży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz kompleksów ba-
senów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz teatrów, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi zarzą-
dzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 
Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania 
zapasami, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania 
umów o świadczenie usług na rzecz innych, Usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biz-
nesowego w zakresie działalności restauracji, Wycena cyklu 
życia do celów biznesowych, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
handlową, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesa-
mi gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie 
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Za-
rządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Dostarcza-
nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem internetu, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Analizy od-
bioru reklamy, Badanie rynku, Dostarczanie biznesowych in-
formacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketin-
gowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarcza-
nie informacji marketingowych za pośrednictwem stron in-
ternetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Pro-
jektowanie badań marketingowych, Projektowanie materia-
łów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Usłu-
gi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, 
Usługi wprowadzania produktów na rynek, Wprowadzanie 
na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komer-
cjalizacji produktów, Analiza odbioru reklamy, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, 41 Akademie, Badania 
edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja), Certyfikacja 
w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Coaching w zakre-
sie życia osobistego [life coaching], Doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w za-
kresie szkoleń medycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 

w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo zawodowe, Do-
radztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkolenio-
we), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodo-
we i coaching, Dostarczanie informacji dotyczących eduka-
cji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja 
dorosłych, Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja (Infor-
macje o -), Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Eduka-
cja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie informatyki, 
Edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edu-
kacja w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja w zakre-
sie świadomości ruchowej, Edukacja zawodowa, Edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, Edukacyjne usługi doradcze, 
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Informacja o edukacji, 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa 
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Kształ-
cenie głosu, Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyż-
szych, Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy eduka-
cyjne dotyczące projektowania, Kursy edukacyjne związane 
z ubezpieczeniami, Kursy rozwijające umiejętności konsulta-
cyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkolenio-
we, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące 
do kariery zawodowej, Kursy szkoleniowe dotyczące zagad-
nień filozoficznych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ban-
kowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie prawa, Kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy 
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe 
w zakresie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie planowa-
nia strategicznego związanego z reklamą, promocją, marke-
tingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z analizą 
systemów, Kursy szkoleniowe związane z projektowaniem 
baz danych, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, 
Kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, 
Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne 
związane z przygotowaniem do egzaminów, Kursy w zakre-
sie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie dotyczące 
zarządzania, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, 
przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie praktyk 
medytacyjnych, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządza-
nia, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświa-
domości, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, 
Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, 
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wy-
staw w celach szkoleniowych, Organizacja zajęć, Organizo-
wanie gier edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edu-
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kacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla nie-
wielkiej grupy uczniów, Organizowanie imprez edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizo-
wanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyj-
nych, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowa-
nie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowa-
niem, Organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach 
dydaktycznych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie kursów wykorzystujących metody samokształ-
cenia, Organizowanie kursów wykorzystujących metody na-
uczania na odległość, Organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organi-
zowanie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie 
seminariów, Organizowanie seminariów dotyczących szko-
leń, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Orga-
nizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowa-
nie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie se-
minariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów eduka-
cyjnych, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Orga-
nizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie szko-
leń biznesowych, Organizowanie szkoleń handlowych, Orga-
nizowanie warsztatów, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie uczestnic-
twa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie 
warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizo-
wanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie 
wykładów, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organi-
zowanie wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organi-
zowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, Planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Planowanie seminariów w celach edukacyj-
nych, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Pokazy edukacyjne, Produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na kursach zawodowych, Produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodo-
wych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na kursach zarządzania, Produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach za-
wodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na profesjonalnych wykładach, Produkowanie materia-
łów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów 
z zakresu zarządzania, Programy edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowa-
dzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Pro-
wadzenie kursów dotyczących administrowania działalno-
ścią gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów do-
tyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów edu-
kacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
związanych z branżą turystyczną, Prowadzenie kursów edu-
kacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodar-
czą, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kur-
sów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie 

kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością 
gospodarczą, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie semi-
nariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, Pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowa-
dzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, Prowa-
dzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawno-
ścią fizyczną, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dzie-
dzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowa-
dzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie zajęć, Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biz-
nesowej i know-how [szkolenie], Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów eduka-
cyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi 
osobistościami w celach edukacyjnych, Przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, Przygotowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Przygotowywanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Seminaria, Seminaria edukacyjne, 
Sprawdziany edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szko-
lenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektro-
nicznego, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania 
sprzętu elektrycznego, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia 
techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, Szkolenia 
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia w dziedzi-
nie biznesu, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, 
Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, 
Szkolenia w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie re-
klamy, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szko-
lenia w zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia 
w zakresie technik przetwarzania danych, Szkolenia w zakre-
sie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu sto-
sunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Szkolenia 
żeglarskie, Szkolenia związane z finansami, Szkolenia związa-
ne z przetwarzaniem danych, Szkolenia związane z technika-
mi przetwarzania danych, Szkolenia związane ze sprzętem 
komputerowym, Szkolenie biznesowe prowadzone za po-
mocą gry, Szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień 
politycznych, Szkolenie i coaching w dziedzinie debat poli-
tycznych, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie personelu dla za-
pewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, Szkolenie 
personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami 
biurowymi, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie zaawan-
sowane, Szkolenie związane z karierą zawodową, Trening 
osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, Trening 
umiejętności zawodowych, Trenowanie, Udostępnianie in-
formacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Udostępnianie kursów szkoleniowych 
dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 
młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określo-
nych zawodów, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 
młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do nauczania, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie 
szkoleń komputerowych, Usługi doradcze w zakresie eduka-
cji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, 
Usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkole-
niowych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi doradz-
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twa związane z przedmiotami akademickimi, Usługi doty-
czące edukacji technologicznej, Usługi edukacji biznesowej, 
Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacji w dziedzinie 
sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące za-
rządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audy-
tu, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, Usłu-
gi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne dla 
przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne doty-
czące projektowania, Usługi edukacyjne dotyczące przemy-
słu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospo-
darczą, Usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie 
jakości, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyj-
nych, Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyj-
nych, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego na-
uczania, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, 
Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne 
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi eduka-
cyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania 
biznesowego, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem 
sprzedażowym, Usługi edukacyjne związane z zadowole-
niem klienta, Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi 
edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi 
informacyjne dotyczące edukacji, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, Usługi konsultacyjne dotyczące analizy wyma-
gań szkoleniowych, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji 
biznesowej, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi men-
toringu biznesowego, Usługi nauczania percepcyjnego, 
Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Usługi na-
uczania związane z pomocą biznesową, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkoleń 
pracowników związane z nowoczesną technologią biurową, 
Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia kadry w dzie-
dzinie handlu detalicznego, Usługi szkolenia personelu, Usłu-
gi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia pie-
lęgniarek i pielęgniarzy, Usługi szkolenia w dziedzinie zarzą-
dzania, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkoleniowe 
dla biznesu, Usługi szkoleniowe dla przemysłu, Usługi szkole-
niowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu deta-
licznym, Usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, Usłu-
gi szkoleniowe dotyczące przemówień, Usługi szkoleniowe 
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi szkolenio-
we w dziedzinie edukacji komputerowej, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, Usługi szko-
leniowe w dziedzinie finansów, Usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie zarządzania projektami, Usługi szkoleniowe w zakresie 
produkcji, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi 
szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania kom-
puterowego, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla 
detalistów, Usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, Usługi 
szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, 
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, 
Usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą mebli biurowych, 
Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie oceniania 
w edukacji, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kur-
sów szkoleniowych, Usługi w zakresie przygotowywania 
programów nauczania, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
Usługi w zakresie szkoleń komputerowych, Usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkoleń handlo-
wych, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi w zakre-

sie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w zakresie 
szkoleń inżynieryjnych, Usługi w zakresie wykładów związa-
ne z umiejętnościami zarządzania, Usługi w zakresie wykła-
dów związane z umiejętnościami sprzedażowymi, Usługi 
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi w za-
kresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, 
Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie 
zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych, Warsztaty 
w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Wyzna-
czanie standardów edukacyjnych, Wyznaczanie standardów 
szkoleń, Zapewnianie edukacji, Zapewnianie kursów do-
kształcających i doszkalających, Zapewnianie kursów doty-
czących oceny umiejętności, Zapewnianie kursów edukacyj-
nych, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych lu-
dzi, Zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie zarzą-
dzania ogólnego, Zapewnianie kursów instruktażowych, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem cza-
sem, Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarzą-
dzania biznesowego, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
w zakresie zarządzania technologią informacyjną, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, Za-
pewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie pokazów eduka-
cyjnych, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Za-
pewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, 
Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie szkoleń za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Zapewnianie testów eduka-
cyjnych i ocen w formie komputerowej, Zapewnianie zajęć 
online dla niewielkiej grupy uczniów, Zarządzanie usługami 
edukacyjnymi, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 547499 (220) 2022 09 25
(731) ŚLIWIŃSKI SEBASTIAN INTEND TECHNOLOGIES, 

Klaudyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOTES SAMOŚWIADOMOŚCI

(531) 20.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.24

(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Automatyczne przetwarzanie danych, Dostar-
czanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Kom-
puterowe przetwarzanie danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Usługi przetwarzania danych online.

(210) 547541 (220) 2022 09 26
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) EMERYTALIA
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Fi-
nansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w za-
kresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi 
bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi 
bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Tele-
foniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne 
usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne 
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym 
transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transfe-
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rem funduszy z kont bankowych, Usługi bankowe związane 
z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe 
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych, 
Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane 
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kre-
dytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart ban-
kowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone 
przy użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finan-
sowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków 
elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Inter-
net, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredy-
towymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, 
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi 
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem 
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem to-
warami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość 
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość interneto-
wa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart kredy-
towych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart 
do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych, Obsługa 
kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążenio-
wych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo finansowe, 
Finansowe (Doradztwo -), Finansowe (Informacje -), Usługi do-
radcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradz-
twa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji 
finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje 
gotówkowe i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymia-
na walutowa, Skomputeryzowane usługi finansowe, Skom-
puteryzowane usługi informacyjne związane z działalnością 
bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 
Doradztwo związane z pomocą finansową do celów edu-
kacyjnych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Finansowe zarządzanie emeryturami, Powier-
nictwo funduszy emerytalnych, Powiernictwo emerytalne, 
Usługi finansowe związane z emeryturami, Usługi zarzą-
dzania emeryturami, Zapewnianie planów emerytalnych, 
Zarządzanie planami emerytalnymi, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy (Orga-
nizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Orga-
nizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, Organizowanie corocznych konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących 
edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach szkole-
niowych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizo-

wanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie se-
minariów, Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, 
Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organi-
zowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie 
seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie semi-
nariów dotyczących biznesu, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie 
spotkań i konferencji, Organizowanie wykładów, Organi-
zowanie wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach bizneso-
wych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Pla-
nowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie 
seminariów w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów 
w celach edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyj-
nych, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów 
i kongresów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Pro-
wadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Przeprowadzanie 
konwencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie 
seminariów dotyczących szkoleń, Seminaria, Sympozja zwią-
zane z edukacją, Udostępnianie informacji na temat kongre-
sów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja (Informacje o -), 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie bankowości.

(210) 547573 (220) 2022 09 27
(731) CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAZEƎ 
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Sprzęt do gier 
wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Akcesoria unoszące się na wo-
dzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do robienia dowcipów, 
Artykuły do zabawy dla dzieci, Bąki [zabawki], Balony do gry, 
Bandy na stoły bilardowe, Bańki mydlane [zabawki], Baseny 
do zabawy, Baseny kąpielowe [zabawki], Bibeloty (zabawki) 
na przyjęcia, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Akcesoria do pływania, 29 Batoniki na bazie orzechów 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców 
i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami 
posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony orga-
niczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na ba-
zie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy na bazie 
warzyw, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy owoco-
we, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, 32 Napoje bezalko-
holowe, Napoje orzeźwiające, 34 Przybory dla palaczy, Ciekłe 
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, Ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Atomizery do papie-
rosów elektronicznych, Aerozole do inhalowania i substancje 
nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, Aroma-
ty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, 35 Usługi public relations, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
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reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do napojów.

(210) 547574 (220) 2022 09 27
(731) CAŁKIEM FAJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAZEE
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 28 Sprzęt do gier 
wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Akcesoria unoszące się na wo-
dzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do robienia dowcipów, 
Artykuły do zabawy dla dzieci, Bąki [zabawki], Balony do gry, 
Bandy na stoły bilardowe, Bańki mydlane [zabawki], Baseny 
do zabawy, Baseny kąpielowe [zabawki], Bibeloty (zabawki) 
na przyjęcia, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Akcesoria do pływania, 29 Batoniki na bazie orzechów 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców 
i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami 
posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony orga-
niczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na ba-
zie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy na bazie 
warzyw, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy owoco-
we, Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, 32 Napoje bezalko-
holowe, Napoje orzeźwiające, 34 Przybory dla palaczy, Ciekłe 
roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, Ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Atomizery do papie-
rosów elektronicznych, Aerozole do inhalowania i substancje 
nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, Aroma-
ty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, 35 Usługi public relations, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do napojów.

(210) 547589 (220) 2022 09 27
(731) STOWARZYSZENIE GRUPA 5STYL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 Styl

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, 28 Akcesoria do pływania, 
Rękawiczki pływackie, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Admini-
strowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Obozy let-
nie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obozy sporto-

we, Obozy sportowe (Organizowanie -), Nauczanie pływania, 
Nauka pływania, Szkolenia nauczycieli pływania, Wynajem 
basenów pływackich.

(210) 547730 (220) 2022 10 01
(731) CANBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CANBI
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 547759 (220) 2022 10 03
(731) WICH PATRYCJA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LL

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 
26.01.18, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 547763 (220) 2022 10 03
(731) EURO - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
Agencje kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
doradcze w zakresie ubezpieczeń, Organizowanie ubezpie-
czenia, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Leasing 
finansowy, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjne-
go, Leasing finansowy (zakup ratalny), Świadczenie finanso-
wych usług leasingowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pośrednictwo w usługach finansowych, Organizacja 
pożyczek, Finansowanie zakupów konsumenckich, Orga-
nizowanie sprzedaży ratalnej towarów, Pożyczki na zakup 
leasingowy, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną 
i leasing, Detaliczne usługi finansowe, Skomputeryzowane 
usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, 
Badanie wypłacalności finansowej, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Do-
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radztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwa-
niem pożyczek, Finansowanie dzierżawy sprzętu, Pożyczki 
konsumenckie, Przygotowywanie umów pożyczkowych.

(210) 547766 (220) 2022 10 03
(731) EURO - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKACJE od RAT

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
Agencje kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
doradcze w zakresie ubezpieczeń, Organizowanie ubezpie-
czenia, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Leasing 
finansowy, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjne-
go, Leasing finansowy (zakup ratalny), Świadczenie finanso-
wych usług leasingowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, Pośrednictwo w usługach finansowych, Organizacja 
pożyczek, Finansowanie zakupów konsumenckich, Orga-
nizowanie sprzedaży ratalnej towarów, Pożyczki na zakup 
leasingowy, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną 
i leasing, Detaliczne usługi finansowe, Skomputeryzowane 
usługi finansowe dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, 
Badanie wypłacalności finansowej, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Do-
radztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwa-
niem pożyczek, Finansowanie dzierżawy sprzętu, Pożyczki 
konsumenckie, Przygotowywanie umów pożyczkowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 544041, 546674, 546748, 547146

2 544944, 545000

3 543522, 543671, 544243, 545429, 545779, 546061, 546219, 546506, 547001, 547146, 547181, 547194, 547199, 
547251, 547297, 547306, 547402

4 547001, 547177, 547251

5 538550, 543671, 544243, 545680, 545691, 545779, 545846, 546126, 546222, 546223, 546266, 546428, 546639, 
546748, 546806, 546808, 547001, 547146, 547244, 547297, 547339, 547402

6 544944, 545000, 547177, 547364

7 544944, 545000, 547352, 547389

8 547297

9 497310, 520451, 538969, 540309, 541206, 542861, 544576, 544944, 545000, 545040, 545404, 545661, 545786, 
546690, 546692, 546695, 546703, 547045, 547046, 547129, 547191, 547211, 547239, 547257, 547389, 547391, 
547399

10 531082, 535705, 535706, 542649, 547297, 547390

11 544944, 545000, 546845, 547045, 547046, 547297, 547352, 547353

12 544153, 544154, 546393, 547087, 547089, 547091, 547094, 547458

13 547458

16 476737, 497310, 527953, 527955, 527956, 527958, 527960, 527962, 527963, 527964, 527965, 527967, 527968, 
527969, 527970, 527971, 527972, 527973, 535310, 536621, 538969, 540309, 541206, 544576, 545061, 545661, 
546000, 546061, 546756, 546850, 546853, 547129, 547242, 547297, 547589

18 545661, 545895, 546745

19 547177

20 535705, 535706, 547216

21 545061, 545680, 546756, 547001, 547251, 547284, 547297, 547327

24 535705, 535706

25 535705, 535706, 540325, 542649, 545061, 545661, 545786, 545895, 546734, 546745, 546756, 547075, 547166, 
547242, 547336, 547415, 547458, 547573, 547574, 547759

26 547415, 547573, 547574

27 535705, 535706

28 545061, 545786, 547415, 547573, 547574, 547589

29 535073, 535114, 542831, 544283, 544727, 544728, 544729, 545519, 545779, 545983, 546181, 546792, 547177, 
547213, 547278, 547415, 547573, 547574

30 534851, 535073, 535114, 538937, 544243, 544283, 545779, 546181, 547125, 547163, 547177, 547410, 547415

31 546601, 546625, 546626

32 481112, 535114, 540744, 544243, 544576, 544663, 545779, 547177, 547292, 547415, 547573, 547574

33 524996, 540435, 542909, 542912, 546647

34 542677, 547415, 547573, 547574
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35 497310, 520451, 527953, 527955, 527956, 527958, 527960, 527962, 527963, 527964, 527965, 527967, 527968, 
527969, 527970, 527971, 527972, 527973, 535310, 535705, 535706, 536621, 538969, 540325, 540679, 541068, 
542136, 542649, 542861, 544177, 544178, 544243, 544576, 544735, 544944, 545000, 545404, 545519, 545661, 
545691, 545782, 545973, 545983, 546061, 546332, 546601, 546688, 546703, 546810, 547046, 547075, 547125, 
547133, 547166, 547213, 547242, 547244, 547249, 547257, 547306, 547330, 547364, 547415, 547458, 547488, 
547499, 547573, 547574

36 520451, 527953, 527955, 527956, 527958, 527960, 527962, 527963, 527964, 527965, 527967, 527968, 527969, 
527970, 527971, 527972, 527973, 540208, 542136, 542649, 546688, 546690, 546692, 546695, 546850, 546853, 
547202, 547203, 547249, 547257, 547541, 547763, 547766

37 537764, 542136, 544153, 544154, 544944, 545000, 545292, 545295, 545973, 546674, 547250, 547353

38 497310, 527953, 527955, 527956, 527958, 527960, 527962, 527963, 527964, 527965, 527967, 527968, 527969, 
527970, 527971, 527972, 527973, 536621, 538969, 540208, 545039, 545040, 545782, 546588, 547211, 547257

39 536621, 543092, 545519, 545786, 546765, 546816, 547296, 547341, 547343

40 537764, 540309, 545519, 546232, 547352, 547353

41 497310, 527953, 527955, 527956, 527958, 527960, 527962, 527963, 527964, 527965, 527967, 527968, 527969, 
527970, 527971, 527972, 527973, 535310, 536621, 538969, 540208, 540309, 541206, 542136, 542649, 542861, 
544177, 544178, 545039, 545040, 545061, 545404, 545786, 545894, 546000, 546061, 546072, 546219, 546231, 
546233, 546332, 546583, 546601, 546688, 546850, 546853, 547024, 547129, 547166, 547191, 547210, 547211, 
547242, 547300, 547340, 547345, 547351, 547399, 547415, 547458, 547488, 547541, 547589

42 540208, 544153, 544154, 545039, 545040, 545782, 546674, 546688, 546850, 546853, 547129, 547191, 547239, 
547257, 547352, 547353, 547399, 547415, 547730

43 481112, 520451, 542136, 545254, 545519, 545786, 545977, 546040, 546072, 546231, 546232, 546233, 546765, 
547340, 547345

44 483370, 541206, 544243, 545171, 545205, 545786, 546061, 546219, 546390, 546391, 546850, 546853, 547071, 
547199, 547340, 547345

45 540208, 545061, 546688, 547249, 547351, 547388



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#jemyto! 546181

1 2 3 4 5 6 527973

100 KOBIET BIZNESU 536621

3 547087

4 547089

5 Styl 547589

5 547094

6 547091

A Alabama mama 546765

AA WINGS OF COLOR GENTLE NUDE 543522

ADWOKAT 476737

Alpinus Medica medical dry wipes 547146

amgs group 544735

ARTRIMO 547364

Aseko ubezpieczenia 547202

Aseko 547203

ASTRA Kawy Swiata SINGLE ORIGIN 547125

B spectrum 538550

BCS 546703

Belarus Free Theatre 545061

BEST FRIENDS 546601

BESTGUM POLSKA 537764

BIELIK 546647

BIOKOMPOSTER 546748

Biotec DESIGN 547353

BIOTEC SYSTEMY 547352

BIOVAX 543671

black peak 546734

BodyBoom Wild Skin 545429

bolec.info 547300

c celtron INSTALACJE 545295

CANBI 547730

CANDLOVE Z MIŁOŚCI DO ŚWIEC  
candlove.pl 547251

CELTRON 545292

CERAMIDO 547402

CERUTIN WEŹ, NIE CHORUJ 546806

C-FUTURE 545040

Clever Investment Let’s be Clever 547249

COLLEGE OF ENGLISH U METODYSTÓW 547210

CRYSTAL PROFESSIONAL 547181

CZTERY SOWY 545254

DAS LOKAL 546072

DEVIATE STUDIO 547239

DO KUCHNI NA WAGĘ  
www.dokuchninawage.pl 547163

DOZ PRODUCT DETUSSIMIN  
KASZEL PALACZA 545846

DYNAMIC EDUCATION 546000

EDOING 547488

EKOZET 546674

ELWAY 535705

ELWAY 535706

EMERYTALIA 547541

ENCAR 547296

ENGLISH JOHNNY coffee & tea 481112

EVERY FRIDAY IS BLACK FRIDAY 540744

FATEEYE 547045

Femi True 545779

Figgerits 547191

FINELLA 544663

Fithia 546792

FLASH-LOGISTIC 547341

Flash-logistic 547343

Garms TANIA ODZIEŻ 546810

Garść Mocy 535073

Goldfish 547410

Good Lookink 545171

GRAPH 547177

GRUPAYAK 546332

HAJDE 546745

HAZEƎ 547573

HAZEE 547574

HERBAMED 545691

HERON 540325

Hikey 547389

HIPER Fresh 546625

Hotel Buczyński 547340

HYDRO MARKO 544944

HYDROMARKO 545000

I WOOF IT! 546506

INfloo 545782

INTEGRITY 545039

Jemy Jemy BARSZCZ CZERWONY 544729

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
GROCHOWA Z KIEŁBASĄ WIEPRZOWĄ 544727

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!  
WĘGIERSKA GULASZOWA Zupy Świata 544728

KAMAN 547166
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KARAVAN bar 546231

kinder medica 545205

KINGA’S WAY 547399

KOMAROSTOP 545680

KRAINA VEGE 544283

KRVN bar 546233

Lactatiobiotyk 546223

LEQUE 547390

Letapel 547284

Lexalert.pl masz prawo wiedzieć 547211

Lifting Afrodyty 547071

Lilac Natural Cosmetics 547306

Livia 547330

LL 547759

LOGOMIND ARTUR DYCZKO 540208

LOGUTEK 541206

ŁOWCY CIENI 545404

m PAJOR MARKOWE SPECJAŁY 545983

Mamabiotyk 546222

MartiniTAX  
Bezpieczne zarządzanie podatkami 546688

MEBWIT 547216

MEISNER JAM SESSION 545894

Microsofral 546428

MILDAT 547458

MIOFREE 546808

MIZU HEMP ENERGY DRINK 547292

MK MONAKO KITCHEN 547327

moceko 546845

mocno 547075

MOVE FEDERATION 547415

mozaika retail parks 542136

MSF MentalSpecialForces.pl 547242

MULINO DI FLORIANO 534851

neo Rich Purple 542677

NEWGRANNY 100 G BIAŁKA  
100 G BIAŁKA W OPAKOWANIU 547278

NORTHERN SPARKLING 542912

NOTES SAMOŚWIADOMOŚCI 547499

NURKIT 544041

ODRAPANY ODRAPANY 546232

Operon45 540309

ORIZZONTE notte Luna 540435

Park Hotel Buczyński 547345

pep pay 547257

PIWNICZANKA. STAWIAM  
NA NATURALNOŚĆ. 544576

PKB24.pl 538969

Plata 545661

Pods Pro 547391

POLSKA GRUPA ONKOLOGII  
GINEKOLOGICZNEJ PGOG 546853

POLSKIE TOWARZYSTWO  
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ 546850

POWERSEO 547133

PÓŁNOCNE GAZOWANE 542909

PRAWNIK W SPÓDNICY 547388

PROskin 547339

PRÓCHNIK SINCE 1948 545895

PS HAIR 546391

PS PIOTR SIERPIŃSKI HAIR 546390

Quark Kantory Bitcoin 546690

quark KANTORY BITCOIN 546692

R ROZENTUZJAZMOWANI 542861

RMG GANG 546756

RTG NIERUCHOMOŚCI 546588

saM W DoMu 545977

sanaforta for pet lovers 547244

SENSITO HOME 547001

Shivago 547199

SKLEPLEDY 547046

SofiA Biuro Rachunkowe od 1991 roku 540679

speedy.pl 543092

spektakloVe 546583

Spichlerz Zdrowia 547213

STAJNIA ALDOVIA 545786

SUPPLES & GO 541068

Symetlip 546126

świeże Z ALDI 535310

TADALAFIL MENSIL 546266

TAKA AKCJA 542649

tołpa. men 547194

TopInstruktor 547129

Trichocolor 546219

TWINKLE 547297

UR’TACOS Original French Tacos 538937

urara 546040

VANEQUiPPED 546393

Vizyon Company 545973

VLASOM 547336

VVB GROUP CONSTRUCTION COMPANY 547250

wagabunda travel 546816

WAKACJE od RAT 547766

WAKACJE RATALNE 547763

WESTMAR 544153

WestMar 544154

WEWORK 520451

Wędliny z Borów Codzienne Dostawy  
ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW FIRMOWYCH 
 #WedlinyzBorow 1985 GZELLA WĘDLINY  
Z BORÓW 542831

World fresh 546626

WP Law Marine 547351

wygiBobasy 547024
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WYPALENIE ZAWODOWE  
NA CELOWNIKU KAMPANIA SPOŁECZNA 544177

WYPALENIE ZAWODOWE  
NA CELOWNIKU KAMPANIA SPOŁECZNA 544178

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA URODY  
I EDUKACJI W POZNANIU 546061

Zbieram, więc jestem.  
Kolekcje - zbiory - hobby 497310

ZDROWE KORZYŚCI Cal Bonum 546639

Zielone Restauracje 545519

ZiNIQ+ 544243

ŻUBRÓWKA MISTRZA 524996



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.

1601869 PINA (2021 02 26) 10
1608944 CollaStat (2022 08 25) 5, 10
1668286 TAF (2022 07 27)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 20, 24
1668429 MouldX (2022 08 26)

CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.13 1, 2, 3, 5, 17, 19
1684162 GENÇ NOROO (2022 07 07)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13 2
1684173 EDGNEX (2022 05 23) 38, 42
1684175 Sungallon (2022 08 04)

CFE: 27.05.01 17
1684188 B BSKM Benson Ke-mar (2022 06 24)

CFE: 05.03.16, 05.05.20, 
27.05.10, 29.01.12

3, 5, 21

1684204 BURNING WINS (2022 05 09) 9, 28, 41
1684209 STDIAMOND (2022 07 14) 14
1684294 ORIENTAL WEAVERS (2022 06 15)

CFE: 02.01.01, 04.05.21, 27.05.01, 
28.01.00, 29.01.12

27

1684366 magebit (2022 07 13, 2022 05 17)
CFE: 01.01.02, 27.05.01 35, 42

1684367 M (2022 07 13, 2022 05 17)
CFE: 01.01.02, 27.05.01 35, 42

1684402 magebit (2022 07 13, 2022 05 17) 35, 42
1684489 EDGNEX (2022 06 10)

CFE: 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12 38, 42
1684490 Geloren (2022 06 15) 5, 31
1684497 schauma Moisture & Shine  

(2022 08 15, 2022 04 05)
CFE: 27.05.01 3

1684551 SUPRUNOV AS (2022 06 07, 2022 03 23)
CFE: 27.05.01 18, 25, 35

1684657 Rani (2021 12 20)
CFE: 12.01.01, 13.01.11, 27.05.17 20, 35

1684696 LORIS (2022 01 14)
CFE: 27.05.01 3

1684763 123 BETON (2022 02 21, 2021 08 26)
CFE: 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14 6, 19, 37

1684874 OKTA (2022 07 26)
CFE: 27.05.17 18

1684904 DEFENSIL (2022 04 27, 2021 10 27) 1
1684999 AgroYield  

(2022 04 06, 2021 10 13)
9, 35, 36, 38, 

42, 44
1685168 pro medica (2022 07 27)

CFE: 24.13.01, 26.04.05, 27.05.10, 29.01.13 10
1685330 Fay.net (2022 03 10)

CFE: 02.09.01, 24.17.02, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.01

9, 35

1685346 2022 05 31, 2021 12 02)
CFE: 26.07.17 5, 31, 41, 42, 44

1685348 TILRAY MEDICAL (2022 05 31, 2021 12 02)
CFE: 26.07.17, 27.05.10 5, 31, 41, 42, 44

1685428 OUTVENTURE active gear  
(2021 11 29, 2021 07 12)
CFE: 26.11.02, 27.05.19 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28

1685559 A ALL TEST (2022 05 20)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 5

1685579 ABSTRACT (2022 05 31, 2022 01 07)
CFE: 26.04.05 42

1685629 fi commerce (2022 06 28)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 35, 36, 37, 

39, 41
1685639 Meggi (2022 05 20)

CFE: 03.13.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 3, 5
1685652 m metaverse (2022 05 25)

CFE: 26.04.03, 27.05.09, 29.01.14 9, 42
1685788 YB YAMAGA BLANKS Made in JAPAN 

(2022 08 05, 2022 05 19)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 28



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1668429, 1684904 

2  1668429, 1684162 

3  1668429, 1684188, 1684497, 1684696, 1685428, 1685639 

4  1685428 

5  1608944, 1668429, 1684188, 1684490, 1685346, 1685348, 1685428,
 1685559, 1685639 

6  1684763, 1685428 

8  1685428 

9  1684204, 1684999, 1685330, 1685428, 1685652 

10  1601869, 1608944, 1685168, 1685428 

11  1685428 

14  1684209 

16  1685428 

17  1668429, 1684175, 1685428 

18  1684551, 1684874, 1685428 

19  1668429, 1684763 

20  1668286, 1684657, 1685428 

21  1684188, 1685428 

22  1685428 

23  1685428 

24  1668286, 1685428 

25  1684551, 1685428 

26  1685428 

27  1684294, 1685428 

28  1684204, 1685428, 1685788 

31  1684490, 1685346, 1685348 

35  1684366, 1684367, 1684402, 1684551, 1684657, 1684999, 1685330,
 1685629 

36  1684999, 1685629 

37  1684763, 1685629 

38  1684173, 1684489, 1684999 

39  1685629 

41  1684204, 1685346, 1685348, 1685629 

42  1684173, 1684366, 1684367, 1684402, 1684489, 1684999, 1685346,
 1685348, 1685579, 1685652 

44  1684999, 1685346, 1685348



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.

543353 Lifestyle Equities C.V.
2022 09 19 18

541630 Isopan S.p.A.
2022 09 20 6, 17, 19, 35, 37, 40, 42

541631 Isopan S.p.A.
2022 09 20 6, 17, 19, 35, 37, 40, 42



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

Nr BUP Strona Nr IR Jest Powinno być

33/2022

132

1674172

RFX (2022 04 04)                                                   7, 9, 12 Informacja ta  
nie powinna zostać 

opublikowana133 7, 9, 12                                                       wykaz klasowy
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